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»َعزُّوا َشْعِبي«
لقــد نطــق إَِشــْعيَاء النَِّبــّي بكلمــات حفــرت 
عميًقــا فــي وجداننــا منــذ تفــّوه بهــا ألنهــا 
ــود.  ــاء والوع ــة بالرج ــي ومليئ ــة بالمعان محّمل
ولهــذا فهــي كلمــات ال تُنســى. ومــن أمثلــة هذه 
ــرة  ــارات قصي ــي عب ــاءت ف ــي ج ــات الت الكلم
ــْعيَاء 7:  ــا( )إَِش ــَل« )هللا معن انُوئِي ــي: »ِعمَّ ــا يل م
14(. »ألَنَّــُه يُولـَـُد لََنــا َولـَـٌد َونُْعطـَـى ابًْنــا، َوتَُكــوُن 
ــا،  ــُمُه َعِجيبً ــى اْس ــِه، َويُْدَع ــى كَِتِف ــُة َعلَ يَاَس الرِّ
ــالَِم«  ــَس السَّ ــا، رَئِي ــا أَبَِديًّ ــا قَِديــرًا، أَبً ُمِشــيرًا، إِلًه
ــل  ــُع، وَكُلُّ َجبَ ــاٍء يَرْتَِف ــْعيَاء 9: 6(. »كُلُّ َوطَ )إَِش
ــتَِقيًما،  ــَوجُّ ُمْس ــُر الُْمْع ــُض، َويَِصي ــٍة يَْنَخِف َوأَكََم
»َوُهــَو  )إَِشــْعيَاء 40: 4(.  َســْهاًل«  َوالَْعرَاِقيــُب 
ألَْجــِل  َمْســُحوٌق  َمَعاِصيَنــا،  ألَْجــِل  َمْجــُروٌح 
ــِفيَنا«  ــرِِه ُش ــِه، َوِبُحبُ ــالَِمَنا َعلَيْ ــُب َس ــا. تَأِْدي آثَاِمَن

)إَِشــْعيَاء 53: 5(.
تُحــِدث الكلمــات صــدى وتخلــق صــورة 

ــا  ــة. أم ــة ضعيف ــوًرا ذهني ــق ص ــق تخل ــة النُّط ــة الرديئ ــات الضعيف ــي فالكلم ــة. وبالتال ذهني
ــرة واضحــة وصــدى  ــة ذات نب ــق صــوًرا مصقول ــًدا فتخل ــة جي ــة والمنطوق الكلمــات المصقول
مســموع. وهــذا بالطبــع يوضــح لمــاذا كانــت كلمــات النَِّبــّي إَِشــْعيَاء هــذه تتحــدث إلينــا بنبــرة 

ــان.  ــا مــن الزم ــى بعــد مــرور 27 قرنً ــة حت واضحــة مصقول
ــْعيَاء 52: 13- 53: 12( عــن العبــد  ــْعيَاء )إَِش ــعري، مثــاًل، الــذي كتبــه إَِش فــي المزمــور الشِّ
المعــذب، يقــدم لنــا النَِّبــّي صــورة عــن الَمِســيَّا فــي لغــة صافيــة نقيــة ليــس لهــا نظيــر فــي 
العهــد القديــم بكاملــه. وهــذا الجــزء وحــده مــن كتاباتــه يكفــي لتبريــر اللقــب الــذي أطلــق 

عليــه بوصفــه »النَِّبــّي اإلنجيلــي«. 
ة التــي نطــق بهــا إَِشــْعيَاء عــن الملــك كــورش وســّماه فيهــا  باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن النُّبُــوَّ
ــْعيَاء 44:  ــنة )إَِش ــين س ــة وخمس ــده بمئ ــل مول ــى قب ــل وحت ــل، ب ــر باب ــل أن يقه ــم قب باالس
ــر  ــاء نســبوا الكثي ــر لدرجــة أن بعــض العلم ــة ومحــددة بشــكل كبي ــت دقيق 28- 45: 6( كان
ممــا كتبــه إَِشــْعيَاء إلــى شــخص آخــر يّدعــون أنــه كَتَــب هــذه األجــزاء بعــد زمــن طويــل مــن 
وقــت إَِشــْعيَاء. ولكــن الحقيقــة هــي أن نظــرة أولئــك ال تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدود 

التفكيــر الســطحي البشــري. 
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ــة  ــد مــن الصــور الذهني ــج فري ــى مزي ــوي عل ــه مــن هللا يحت ــْعيَاء الموحــى ب إن ســفر إَِش
الواضحــة والتناغــم الشــعري المتــوازي الــذي ال نظيــر لــه. كمــا يتضمــن أيًضــا اإليقــاع المتبايــن 
المذهــل فــي مواضيعــه العميقــة والمتعــددة التــي هــي أشــبه بنغمــات ســيمفونيات بتوفهــن 
الهــادرة كالمــوج المتالحــق. وهــي مواضيــع ال تخلــو مــن اإلتقــان والتطويــر فــي األفــكار، وهــذا 
ــة  ــكار اإللهي ــا األف ــق إلين ــا تتدف ــي منه ــر بالمالحظــة هــو الواســطة الت ــي الجدي العمــل األدب
ــن األرض  ــو الســماء ع ــا تعل ــدر م ــة بق ــم االعتيادي ــور العال ــن أم ــع م ــى وأرف ــي هــي أعل الت
)راجــع إَِشــْعيَاء 55: 9(. وال يوجــد لســفر إَِشــْعيَاء نظيــر فــي تاريــخ األدب الدينــي أو الدنيــوي، 
إال مــا نــدر وقــل، حتــى فــي صورتــه المترجمــة التــي تفقــد الكثيــر مــن الســجع والتجانــس 

الموجــود فــي اللغــة العبريــة.
إننا نعلم الكالم الذي كتبه إَِشْعيَاء المليء بالفصاحة والعواطف والشعر والقوة، ولكن 

هل نعرف الرجل إَِشْعيَاء ذاته والبيئة التي كتب منها وتنبأ؟ إذ ارتفعت اإلمبراطورية 
األشورية إلى أوج مجدها وقوتها، صاحب ذلك خطر داهم، وما هو أسوأ من ذلك أن 
شعب هللا المختار، مملكة يهوذا، كانوا يغوصون أكثر فأكثر في الضعف األدبي. وقد 

تنافس الجشع والطمع مع البؤس والشقاء في صراع مرير اكتسح الشوارع، ففي تنافسهم 
صوب الثروة والغنى دارت رؤوس البعض منهم بنشوة زائفة وكأنها متأتية عن استنشاق 

البخار المخدر للكبرياء والرفعة، بينما البعض اآلخر انزوى وانكمش في يأس، فإذ أراد 
إَِشْعيَاء أْن يحفظ ُهِويَّة أُّمته بأخذ بقية قليلة من الناس من وسط دولة الرفض والنكران 

وتثبيتهم في عالم الواقع والحقيقة، دعا شعبه أن يتطلعوا إلى إلههم، قدوس إسرائيل، 
خالق السماء واألرض، والذي يعرفهم باالسم وقد وعدهم بالفداء والخالص من النار إْن 

ُهْم فقط استمعوا إليه وأطاعوه.
لقد نصح إَِشْعيَاء ملوكًا، وعندما كانت البقية الباقية من شعب هللا محصورين في 

مدينة أورشليم المحاطة بجحافل وحشود األشوريين، كانت كلمات إَِشْعيَاء النبوية هي 
التي شددت الملك َحزَِقيَّا ليتطلع إلى المعجزة التي كانت الرجاء الوحيد ألورشليم 

)إَِشْعيَاء 36، 37(، فلو أن أورشليم سقطت في ذلك الوقت عوض سقوطها للبابليين بعد 
ذلك بقرن من الزمن، لكانت سياسة أشور بتفريق وتبديد الشعوب المهزومة قد قضت 

على الُهِويَّة القومية ليهوذا قضاء مبرًما، وبالتالي ما كان يوجد الشعب اليهودي الذي منه 
يأتي فادي العالم. 

بّع عن إَِشْعيَاء وما كتبه والزمن الذي عاش فيه والنبوات التي  سنتحدث كثيرا هذا الرَّ
نطق بها، ولكننا سنتحدث باألكثر عن إلهه، اإلله الذي أعلن وقتذاك كما يعلن اليوم أيًضا 

قائاًل، »الَ تََخْف ألَنِّي فََديْتَُك. َدَعْوتَُك ِباْسِمَك. أَنَْت لِي« )إَِشْعيَاء 43: ۱(. 

ّبع هو الدكتور روي جين العالم الالهوتي البارز في  المساهم الرئيسي في دروس هذا الرَّ
اللغة العبرية. وهو ُيعلّم مادة العهد القديم في جامعة أندروز بوالية ميشغان األميركية.

	



حان وقت انخراط كافة الأعضاء
ما هو »انخراط كافة الأعضاء«؟

ــه كــرازي واســع النطــاق علــى مســتوى الكنيســة العالميــة  	 » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « هــو تّوجُّ
ــة،  يَْصاِلّي ــواع الخدمــة العامــة الإِ ــوع مــن أن ــان إداري، كل ن ــه كل عضــو، كل كنيســة، كل كي يشــارك في

ــة الشــخصية والمؤسســاتية.  يَْصاِلّي ــك الخدمــات الإِ وكذل

إنهــا خطــة تعتمــد علــى تواريــخ محــددة وتهــدف إلــى ربــح النفــوس المعنــي وتقــف علــى احتياجــات  	
العائــات والأصدقــاء والجيــران. ثــم تشــارك كيــف يلّبــي هللا كل حاجــة، ممــا يــؤدي إلــى زرع كنائــس 

جديــدة ونمــو الكنيســة ككل، مــع التركيــز علــى إبقــاء الأعضــاء، التبشــير، المشــاركة والتلمــذة. 

بت كيفية تطبيق »انخراط كافة الأعضاء« في مدرسة السَّ
خّصص أول 15 دقيقة * من كل درس للتخطيط والصالة والمشاركة:

ــاء  	 ــارة الأعض ــط لزي ــة: خط ــون للكنيس ــن ينتم ــول لَم ــي الوص ــاء › TMI ‹ « ف ــة الأعض ــراط كاف » انخ
ــِن بهــم، وقــم بتوزيــع مهــام لــكل منطقــة. َصــلِّ  المتغيبيــن أو المتضرريــن وصــلِّ مــن أجلهــم واعت
ة، الأعضــاء غيــر الفاعليــن،  وناقــش الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــة احتياجــات العائــات الكنســيَّ

ــة الكنســية منخرطــة فــي الخدمــة.  الشــبيبة، الّنســاء والرجــال، وطــرق مختلفــة لجعــل العائل

» انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « فــي الوصــول لَمــن ل ينتمــون للكنيســة: َصــلِّ وناقش الطــرق التي ِمن  	
رع،  خالهــا يمكــن الوصــول إلــى مجتمعــك، مدينتــك، والعالــم، بإتمــام مهمــة البشــارة مــن خــال الــزَّ
الحصــاد، والحفــاظ علــى مــا نجمعــه. قــم بإشــراك جميــع الخدمــات الكنســّية إذ تخطــط لمشــاريع ربــح 
النفــوس قصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. إنَّ مبــادرة » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « أساســها أعمــال 
الّترّفــق المكتــرث. فيمــا يلــي بعــض الطــرق العمليــة لتصبــح منخرطــاً بشــكل شــخصي:  1. قــم بتنميــة 
عــادة التعــرّف علــى الحتياجــات فــي مجتمعــك. 2. ضــع الخطــط لتلبيــة هــذه الحتياجــات. 3. َصــلِّ 

مــن أجــل انســكاب الــروح القــدس.

ــى  	 ع الأعضــاء عل ــاب. شــجِّ ــة الأعضــاء › TMI ‹ « للتواصــل مــع هللا: دراســة فصــل الكت » انخــراط كاف
س في مدرســة الســبت  س – اجعــل دراســة الِكتــاب الُمَقــدَّ النخــراط فــي الدراســة الفرديــة للِكتــاب الُمقــدَّ

يجابــي وليــس مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات.  دراســة تشــاركية. ادرســوا مــن أجــل التغّيــر الإ

› TMI ‹ الّشرحالوقتانخراط كافة الأعضاء

التبشير بالمشاركة 

المرسلية العالمية

َصّل، خطِّط، نّظم للعمل. اهتم بالأعضاء المتغيبين. 15 دقيقة.*
ضع جدولً زمنياً للتواصل. العطاء المرسلي.

درس دليل دراسة الِكتاب 

س الُمَقدَّ

س. اطرح 45 دقيقة.* قم بإشراك الجميع في درس الِكتاب الُمَقدَّ
أسئلة. سّلط الضوء على النصوص الرئيسية. 

ف بعد العبادة.الغداء خطط للغداء مع أعضاء الصَّ
ثم فليخرج كل واحد منكم ويتواصل مع شخص ما. 

*يمكن تعديل الوقت حسب الضرورة. 

انخراط كافة الأعضاء

	



* 26 كانون األول )ديسمرب( – 1كانون الثاين )يناير(    الدرس األول    

أَزَْمة ُهِويَّة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إَِشــْعَياء 	: 	-9؛ إَِشــْعَياء 	: 0	-		؛ إَِشــْعَياء 	: 8	؛ إَِشــْعَياء 

ــْعَياء 5: 	-	� 	: 9	-		؛ إَِش

آيـة الحفـظ: »َهلُـمَّ نََتَحاَجْج، يَُقوُل الـرَّّب� إِْن كَانَـْت َخطَايَاكُـْم كَالِْقرِْمِز تَْبَيـضُّ كَالثَّلْجِ� 
وِف« )إَِشـْعَياء 	: 8	(� وِديِّ تَِصيُر كَالصُّ إِْن كَانَـْت َحْمـرَاَء كَالـدُّ

ضيــاع فــي أرض النســيان. لــو أنــك قـُـدت ســيارتك فــي إيرلنــدا عبــر أزقــة وحــواري الريــف 
ــق مســدوًدا أمامــك بقطعــان الماشــية وهــي تترفــق فــي ســيرها  الضيقــة، فقــد تجــد الطري
ــى  ــي تتوجــه إل ــا الرَّاعــي فه ــم يكــن معه ــى إذا ل ــام، وحت ــا الطع ــد تناوله ــت بع صــوب البي

حظيــرة صاحبهــا بمفردهــا. فهــي تعــرف أيــن تســكن وَمــن هــو صاحبهــا. 
ولــو فقــد طفــل صغيــر طريقــه فــي متجــر أو حانــوت كبيــر، وانفصــل ثــم هتــف قائــاًل، 
»لقــد فقــدت أمــي!«. فهــو قــد ال يعــرف أيــن هــو بالضبــط أو أيــن أمــه، ولكنــه وســط ذلــك 
البحــر الزاخــر مــن األمهــات الالتــي تَِســرَن عبــر المتجــر الواســع، ســيعرف أمــه بالــذات ِمــن 

وســطهن جميًعــا.
ومـن المحـزن أنـه علـى خـالف حتـى تلـك البقـرات والماشـية األيرلنديـة )أو ذلـك الطفـل 
الصغيـر(، نسـي شـعب يهـوذا أنهـم ِملـك للـرب، اآلب السـماوي، وبالتالـي فقـدوا هويتهـم 
ْوُر يَْعرُِف  . اَلثَـّ ـا ُهـْم فََعَصْوا َعلَـيَّ ـأْتُُهْم، أَمَّ الحقيقيـة بوصفهـم شـعب العهـد. »َربَّيْـُت بَِنيـَن َونَشَّ
ـا إِْسـرَائِيُل فَـالَ يَْعـرُِف. َشـْعِبي الَ يَْفَهـُم« )إَِشـْعيَاء 1: 2، 3(.  قَانِيَـُه َوالِْحَمـاُر ِمْعلَـَف َصاِحِبـِه، أَمَّ

سنلقي نظرة هذا األسبوع إلى عمل هللا في استعادة شعبة إليه.

* نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم، الموافق 2كانون الثاني )يناير(.
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27 كانون األول )ديسمرب(         األحد        

َماَواُت )إشعياء 	: ۱- ۹( اِْسَمِعي أَيَُّتَها السَّ
ـفر علـى أنـه )»ابْـِن آُمـوَص«(. أمـا  ة كاتـب السِّ يكشـف ِسـفر إَِشـْعيَاء باختصـار عـن ُهِويَـّ
مصـدر رسـالته فهـي الرؤيـا. وموضوعـه هـو )مملكـة يهـوذا وعاصمتهـا أورشـليم، أثنـاء ُحكـم 
أربعـة ملـوك(. ويُعـرِّف الموضـوُع أيًضـا أولئـك الذيـن اسـتمعوا إلَِشـْعيَاء على أنهم شـعب أمته 

الذيـن عاشـوا فـي زمانـه. وقـد تحـدث إليهـم النَِّبـّي بخصـوص حالتهـم الراهنـة ومصيرهـم.
وإذ ذَكَـَر إَِشـْعيَاء الملـوك الذيـن عمـل هـو فـي وقتهـم، فهـو يحـدد بالتمـام نـوع الجمهور 
د.  الـذي اسـتمع إليـه ويربط ِسـفره باألحـداث التاريخية والسياسـية التـي وقعت في زمـن ُمحدَّ

د يوجهنـا بالتالـي إلـى مـا جاء فـي 2ملـوك 15 – 20؛ ۲أخبـار 26 – 32. وهـذا الزمـن المحـدَّ

ــذي  ــا ال ــة؟ وم ــذه اآلي ــي ه ــة ف ــالة المتضمن ــر الرس ــو جوه ــا ه ــْعَياء 	: ۲ م ــرأ إَِش اق
س برمتــه؟ وهل  يقولــه هللا هنــا؟ وكيــف تجلــت هــذه الفكــرة ذاتهــا عبــر التاريــخ الُمقــدَّ

يمكــن أْن يُقــال الشــيء ذاتــه علــى الكنيســة المســيحية اليــوم؟ أوضــح جوابــك�

 

 

ــا  ــي أَيَّتَُه ــَماَواُت َوأَْصِغ ــا السَّ ــَمِعي أَيَّتَُه ــْعيَاء بالكلمــات، »اِْس ــدأ رســالة إَِش الحــظ كيــف تب
ــماء  ــى أنَّ الّس ــّوه إل ــا أن ين ــد هن ــاهلل ال يقص ــة 30: ۱9؛ 3۱: ۲8(. ف ــع تثني ــارن م األَرُْض«. )ق
واألرض فــي حــد ذاتهمــا يمكنهــا أن يســمعا ويفهمــا، بــل هــو باألحــرى يفعــل ذلــك بهــدف 

ــى نقطــة محــددة.  ــز عل التشــديد والتركي
ــي  ــل ف ــي، يدخ ــور الحث ــل اإلمبراط ــى مث ــرق األدن ــوك الّش ــن مل ــك ِم ــا كان أي َمل عندم
معاهــدة سياســية مــع حاكــم آخــر أضعــف منــه، كان يناشــد آلهتــه كشــهود علــى المعاهــدة. 
وذلــك لكــي يشــدد علــى أن أي انتهــاك لالتفاقيــة ســيتم اكتشــافها حتًمــا وينــال العقــاب الــالزم. 
ولكــن عندمــا دخــل َملــك الملــوك اإللهــي فــي عهــد مــع بنــي إســرائيل فــي أيــام موســي لــم 
يناشــد آلهــة أخــرى كشــهود. فهــو بوصفــه اإللــه الحقيقــي الوحيــد، دعــا، عوضــا علــى ذلــك، 

ــَماَواُت واألرض لتلعــب هــذا الــدور )راجــع أيًضــا تثنيــة 4: 26(.  السَّ

اقــرأ بحــرص وتمعــن إَِشــْعَياء 	: 	-9� ثــم لّخــص علــى الســطور التاليــة الخطايــا التــي 
انغمــس فيهــا شــعب يهــوذا� الحــظ بوجــه خــاص أيًضــا نتائــج تلــك الخطايــا� مــا هــو 
ذنــب يهــوذا ومــا الــذي ترتــب علــى ذنبهــم هــذا؟ وفــي الوقــت ذاتــه مــا هــو الرجــاء 

الــذي نجــده فــي العــدد التاســع؟ 
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28 كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

طقوس وشعائر فاسدة وبالية )إشعياء 	: 0	-		(

اقــرأ إَِشــْعَياء 	: ۱۰� لمــاذا تعتقــد اســتخدم إَِشــْعَياء ســدوم وعمــورة كاســتعارة مجازية؟ 
ومــا هــي النقطــة التــي أراد هللا توجيــه االنتبــاه إليها؟

 

 

ــْعَياء 	: 		-5	� مــا الــذي يقولــه هللا لشــعبه هنــا؟ ولمــاذا رفــض هللا العبــادة  اقــرأ إَِش
مهــا لــه شــعبه؟ التــي قدَّ

 

 

أن األيــدي ذاتهــا التــي قدمــت الذبائــح ورُِفعــت فــي الصــالة كانــت ملوثــة بــدم األبريــاء 
والعنــف والظلــم والقمــع )إَِشــْعيَاء 1: 15؛ 58: 3، 4(. فبإســاءاتهم ألعضــاء آخريــن فــي مجتمــع 
ــا التــي  ــوا يظهــرون احتقارهــم للــرب حامــي شــعبه وحصنهــم الحصيــن. فالخطاي العهــد، كان

ارتكبــت فــي حــق اآلخريــن كانــت خطايــا موجهــة ضــد هللا.
ــن  ــادة الطقســية )الويي ــذي وضــع أســاس نظــام العب ــن شــك أن هللا نفســه هــو ال ــا م م
1-16( َوأَقَــرَّ أن يكــون هيــكل أورشــليم هــو المــكان المناســب لهــذه العبــادة )1ملــوك 8: ۱0 
و۱۱(، ولكــن كان الهــدف مــن الطقــوس أن تمــارس ضمــن نطــاق العهــد الــذي أبرمــه هللا مــع 
ذلــك الشــعب. فقــد كان عهــد هللا مــع إســرائيل هــو الــذي جعــل فــي اإلمــكان أن يســكن بينهم 
فــي الَمقِدس/الهيــكل. ولهــذا كانــت الطقــوس والصلــوات التــي تُمــارس وتُرفــع هنــاك شــرعية 
ــم دون أن  ــوا ذبائحه ــن قدم ــده، والذي ــه ولعه ــعب ل ــة الش ــن أمان ــر ع ــت تعبِّ ــط إذا كان فق
يتوبــوا عــن أفعالهــم الظالمــة تجــاه األعضــاء اآلخريــن لمجتمــع العهــد، كانــوا يشــتركون بذلــك 
ــم تكــن ذبائحهــم عديمــة الجــدوى وحســب - بــل واعتبــرت  ــة. وهكــذا ل فــي طقــوس باطل
ــوالء بينمــا دلــت تصرفاتهــم علــى  ــى ال خطيــة عليهــم، كانــت طقوســهم الســطحية تشــير إل

أنهــم انتهكــوا العهــد.

اقـرأ إَِشـْعَياء 	: ۱6، ۱۷� مـا الذي أمر هللا شـعبه أن يفعلوا؟ كيف تتـوازى هذه اآليات 
فـي مضمونهـا هـذا مع ما قاله المسـيح في متـي ۲۳:۲۳ – ۲۸؟ وما هي الرسـالة التي 

نجدهـا ألنفسـنا اليـوم في هذه اآليـات وفي المضمون الـذي جاءت فيه؟

	



29 كانون األول )ديسمرب(        الثالثاء        

نقاش حول الغفران )إشعياء 	: 8	(

اقــرأ إَِشــْعَياء 	: 8	� وبعــد أن تقرأهــا عــدة مــرات، اكتــب مــا تعتقــد أن هللا يقولــه هنــا 
)اقــرأ بعــض اآليــات بعــد هــذه اآليــة لتعــرف المضمــون الــذي جــاءت فيــه(�

 

قـدم هللا أدلـة دامغـة على أن شـعب يهوذا المتهميـن، قد أذنبـوا بانتهاك االتفاقية )إَِشـْعيَاء 
1: 2-15(، وقـد ناشـدهم أن يصلحـوا طرقهـم )إَِشـْعيَاء 1: 16، 17(. وهـذا االلتمـاس إنمـا يـدل 
علـى وجـود رجـاء بعـد. وإال فلماذا يناشـد هللا المجرمين الذين يسـتحقون اإلعـدام، أن يصلحوا 
طرقهـم؟ وكيـف يمكن لسـجين ُحكم عليـه بالموت أن ينصف المظلـوم ويقضي لليتيم ويحامي 
عـن األرملـة )إَِشـْعيَاء 1: 17(؟ ولكـن عندما يقول هللا، »َهلُمَّ نَتََحاَجْج« )إَِشـْعيَاء ۱: ۱8(، ندرك أنَّ 
هللا مـا زال يسـعى للتفاهـم معهـم وإقناعهـم بالتوبة والعودة عـن طرقهم الشـريرة مهما كانت 

الهـوة السـحيقة التي تـردوا فيها فـي الَْخِطيَّة. 
يقـول هللا لهـم أن خطاياهـم الحمراء سـتصير بيضاء كالصـوف. لماذا توصـف الخطايا باللون 
األحمـر؟ ألن األحمـر هـو لـون الـدم )دم الذنـب( الـذي امتـألت بـه أيـدي الشـعب )إَِشـْعيَاء 1: 
15(. واللـون األبيـض يشـير طبًعـا إلـى الطهـارة والخلـو مـن الذنـب. فـاهلل يعـرض عليهـم هنـا 
أن يغيّرهـم، وهـذه هـي ذات اللغـة التـي اسـتخدمها الملـك داود عندمـا صـرخ إلـى هللا طالبـا 
الغفـران عـن خطيـة الزنـا مـع بَثَْشـبَع وقتله لزوجهـا )اقـرأ مزمـور 51: 7، 14(. والمناقشـة التي 

يقدمهـا هللا فـي إَِشـْعيَاء 1: 18 هـي بمثابـة العـرض الـذي يقدمـه لشـعبه بغفـران خطاياهم!

كيــف تعمــل عطيــة هللا بالغفــران كمناشــدة موجهــة إليهــم لكــي يغيــروا طرقهــم؟ قــارن 
إَِشــْعَياء ۱: ۱۸مــع إَِشــْعَياء 		: 22�

 

 واآلن نــرى الهــدف خلــف إنــذار هللا وتهديــده الــالذع لشــعبه. فهــذه اإلنــذارات ال تــدل 
ــة. إّن عــرض هللا  ــه ثاني ــم إلي ــى إرجاعه ــى أنَّ هللا رفــض شــعبه، وإنمــا تهــدف باألحــرى إل عل
ــا  ــروا أنفســهم أدبيً بالغفــران هــو الحجــة العظيمــة التــي تدعــم التماســه للشــعب بــأن يطّه
ــذار  ــرى ب ــا ن ــه. هن ــروا بقوت ــم أن يتغي ــح له ــذي يتي ــران هللا هــو ال ــْعيَاء 1: 16، 17(. غف )إَِش
الميثــاق الجديــد الــذي أنبــئ بــه فــي إِرِْميَــا 3۱: 3۱ - 34 والــذي نجــد فيــه الغفــران هــو أســاس 
العالقــة القلبيــة الجديــدة مــع هللا. فنحــن نبــدأ ِبَديــن كبيــر ال يمكننــا دفعــه ثانيــة. ومــن هــذا 
المركــز المتواضــع الــذي فيــه نُِقــرَّ بحاجتنــا إلــى الغفــران، نكــون علــى اســتعداد لقبــول كل مــا 

يمنحنــا إيــاه هللا.
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30 كانون األول )ديسمرب(        األربعاء       

أن تَأكل أو تُؤكل )إشعياء ۱۹: ۱ - ۳۱(

ــر  ــا عب ــى أيض ــا ويتجل ــر هن ــذي يظه ــوع ال ــو الموض ــا ه ــْعَياء 	: ۱۹- ۳۱� م ــرأ إَِش اق
ــه؟ س كلَّ ــدَّ ــاب الُمَق الِكَت

 

الحــظ الترتيــب المنطقــي فــي إَِشــْعيَاء 1: 19، 20. فلــو اختــار الشــعب أن يســتمعوا إلــى 
ــل إذا رفضــوا عرضــه  ــي المقاب ــم ف ــر األرض )إشــعياء 1: 19(. ولكنه ــوا خي ــوه ألكل هللا ويطيع
ــم.  ــار له ــعياء 1: 20(. االختي ــيف )إش ــون بالس ــه، يؤكل ــردوا علي ــتعادة، وتم ــران واالس بالغف

ــة مشــروطة.  ــًدا مشــروطًا ولعن ــان إًذا، وع ــان اآليت تتضمــن هات
يُكــّرر األصحــاح األول مــن إَِشــْعيَاء كلمــات موســى المســجلة فــي تثنيــة 30: 19 فــي الوقت 
ــْد  ــَماَء َواألَرَْض. قَ ــْوَم السَّ ــِهُد َعلَيُْكــُم الْيَ الــذي تأســس فيــه العهــد مــع األمــة اإلســرائيلية: »أُْش

اَمــَك الَْحيَــاَة َوالَْمــْوَت. الْبَرَكَــَة َواللَّْعَنــَة.« َجَعلـْـُت قُدَّ

الحــظ أنــه لــم يوجــد موقــف علــى الحيــاد فيمــا قالــه موســى� فإمــا الحيــاة أو المــوت، 
الَبركــة أو اللعنــة� لمــاذا ال يوجــد أمامنــا ســوى أحــد االختياريــن فقــط، حســب رأيــك؟ 

ولمــاذا ال يوجــد أي مجــال للمســاومة؟ 

 

ــرام  ــة إب ــي نهاي ــاء ف ــي ج ــات الت ــركات واللعن ــات موســى هــذه سلســلة البَ ــص كلم تلّخ
ــد: ــذا العه ــر ه ــن عناص ــن 26(. وتتضم ــارن الويي ــة 27-30 )ق ــي تثني ــه ف ــد وتأسيس العه

1. إعادة ِذكر ما فعله هللا لهم.
2. ضرورة التقيد بالشروط والوصايا للمحافظة على العهد.

3. اإلشارة إلى الشهود.
4. التذكير بالبَركات واللعنات لتحذير الناس مما سيحدث إْن هم انتهكوا شروط العهد.

وقــد اتضــح أن هــذه العناصــر ذاتهــا تظهــر بــذات الترتيــب فــي المعاهــدات السياســية بين 
الشــعوب األخــرى مــن غيــر اإلســرائيليين، مثــل الحثييــن وغيرهــم. ولهــذا فــاهلل إذ أســس عهــده 
مــع اإلســرائيليين، اســتخدم نمطـًـا كانــوا علــى درايــة بــه ليطبــع علــى أذهانهــم طبيعــة العالقــة 
ــا. وكانــت  ــاروا الدخــول فيه ــي اخت ــج انتهــاك المعاهــدة الت ــة المشــتركة بينهمــا ونتائ الملزِم
الفوائــد المحتملــة لهــذه المعاهــدة عظيمــة. ولكــن إذا نقــض الشــعب المعاهــدة وتقاعســوا 

عــن شــروطها فســينتهي بهــم الحــال إلــى أســوأ ممــا كانــوا عليــه فــي البدايــة. 

كيف اختبرت في مسيرتك المسيحية مبدأ الَبركات واللعنات الذي يتجلى أعاله؟
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31 كانون األول )ديسمرب(        الخميس        

نشيد ُحّب ينذر بالّشر )إَِشْعَياء 5: ۱- ۷( 

اقرأ نشيد الُحّب في اآليات السابقة� ما معنى هذا الَمَثل؟

 

ال يوضـح هللا معنـى المثـل إال فـي النهايـة، فـي العـدد ۷. فهـو إذ اسـتخدم الَمثَـل قصـد أْن 
يسـاعد النـاس لكـي ينظروا إلـى ذواتهم بموضوعيـة بهـدف أْن يعترفوا بحالتهـم الحقيقية. وقد 
اسـتخدم هللُا الطريقـة ذاتهـا بطريقـة فعالة مـع الملك داود )قـارن 2صموئيـل 12: 1-13(، وهو 
إذ أطلـق علـى ذلك النشـيد »نشـيد الحب« فقـد أظهر منـذ البداية دافعه تجاه شـعبه. فعالقته 
بهـم تجـد أصلهـا فـي صفاته التي هـي محبة )1یوحنـا 4: 8(. وهـو يتوقع في المقابل اسـتجابة 

محبـة منهـم، ولكنهـم عـوض أن يخرجوا ِعَنبًـا أخرجوا ِعَنبًـا رَِديئًا.

ماذا قصد هللا بقوله في إَِشْعَياء 5: 	، »َماَذا يُْصَنُع أَيًْضا لِكَرِْمي َوأَنَا لَْم أَْصَنْعُه لَُه؟« 

 

يقـول هللا فـي اآليـة التالية: »فَـاآلَن أَُعرِّفُُكْم َمـاَذا أَْصَنُع ِبَكرِْمي: أَنِْزُع ِسـيَاَجُه فَيَِصيـُر لِلرَّْعِي. 
ْوِس. َوأَْجَعلُـُه َخرَابًا الَ يُْقَضُب َوالَ يُْنَقُب« )إَِشـْعيَاء 5: 5، 6(.  أَْهـِدُم ُجْدَرانَـُه فَيَِصيـُر لِلدَّ

عندمــا نخطــئ فــاهلل ال يبــادر علــى الفــور برفــع حمايتــه عنَّــا وإهالكنــا، بــل هــو باألحــرى 
يصيــر علينــا ويهبنــا الفرصــة لقبــول الغفــران )قــارن ۲بطــرس 3: 9(. ال يحجــب هللا وجهــه أبــًدا 
ــا ويناشــدنا طالمــا وجــد رجــاء باالســتجابة.  ــه يلتمــس إلين ــه. إنَّ عــن أي إنســان يســتجيب ل
ــدرك  ــا وي ــم جهلن ــه يعل ــا. هــذا ألن ــى الفــور برفضن ــا االســتجابة فهــو ال يرضــى عل وإذا رفضن
أنَّ الَْخِطيَّــة قــد خدعتنــا، ولكننــا إذا داومنــا علــى الرفــض فإنــه ســيحترم اختيارنــا فــي النهايــة 

ويتركنــا حيــث نريــد البقــاء )قــارن رؤيــا ۱۱:۲۲(.
إذا نحــن أصرينــا بعنــاد علــى رفــض التماســات هللا مــن خــالل روحــه القــّدوس، فقــد نصــل 
ــًدا عــن المســيح أمــر  ــة )متــى ۱۲: 3۱، 3۲(. إّن التحــّول بعي إلــى نقطــة الالعــودة فــي النهاي
ــه  ــك ألن ــا، وذل ــن أجلن ــه م ــتطيع أن يفعل ــا يس ــدود فيم ــن 6: 4-6(. هللا مح ــر )عبرانيي خطي

يحتــرم حريــة اختيارنــا. 

ــي  ــي؟« ف ــا لِكَرِْم ــُع أَيًْض ــاَذا يُْصَن ــْعَياء 5: 	، »َم ــي إَِش ــواردة ف ــرة ال ــي الفك ــل ف تأم
ــه  ــع بدم ــا ودف ــل خطايان ــن أج ــة م ــه كذبيح م هللا نفس ــدَّ ــث ق ــب حي ــوء الصلي ض
جــزاء تعدينــا علــى ناموســه� فمــاذا أيًضــا كان يمكــن أن يصنــع لنــا غيــر مــا فعلــه هللا 
علــى الصليــب؟ كيــف يعمــل تركيزنــا علــى مــا تــمَّ علــى الصليــب علــى منحنــا يقيــن 

الخــالص ويحثنــا علــى التوبــة وتغييــر طرقنــا؟ 

	0



1 كانون الثاين )يناير(        الجمعة        

رس: حـول مضمون ما جـاء في إَِشـْعيَاء 4: 1 كتبـت روح النُّبُوَّة تقول  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
عيـن، عـن هللا ففقـدوا حكمتهـم وحرَّفـوا إدراكهم ولم يسـتطيعوا  »لقـد انفصـل شـعب هللا المدَّ
أن يتطلعـوا إلـى بعيـد ألنهـم نسـوا أنهم قـد تطهروا مـن خطاياهم السـالفة. لقد تحركـوا بقلق 
وعـدم يقيـن تحـت جنـح الظـالم سـاعين ألن يطمسـوا مـن عقولهـم ذكـرى الحريـة واليقيـن 
والسـعادة التـي كانـت لهم سـابًقا، فغاصوا أكثر فـي بالوعة التصلف والحماقـة والجنون وأخذوا 
يقاومـون حـوادث العنايـة اإللهيـة فـزادوا من حركة اإلثم الـذي ثقلت به کواهلهـم، لقد أصاخوا 
السـمع التهامـات الشـيطان ضـد صفـات هللا، وصوروا هللا على أنـه مجرد من الرحمـة والغفران« 

س، مجلـد 4، صفحة ۱۱3۷(. )موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الِكتَـاب الُمَقدَّ

أسئلة للنقاش

ــك أن  ــف ل ــارة؟ وكي ــى هــذه العب ــا معن ــْعَياء 	: ۱۹(، م ــْوا�« )إَِش ــلُوا� تََنقَّ 	� »اِْغَتِس
ــي 2: 2	، 		(� ــع فيلب ــل؟ )راج تغتس

2� كيــف طبَّــق المســيح وتوســع فــي نشــيد الحبيــب عــن كرمــه؟ متــى ۲۱: ۳۳ - 5	؛ 
ــي هــذا  ــا ف ــي نجدهــا لن ــدروس الت ــا هــي ال ــا 20: 9-9	� م مرقــس 2	: 	-2	؛ لوق

الَمَثــل بوصفنــا أدفنتســت ســبتيين؟ 

	� مــا هــي العالقــة بيــن الغفــران الــذي يقدمــه لنــا هللا وبيــن التغييــر الــذي ينجــزه فــي 
حياتنــا؟ وأيهمــا يأتــي أواًل، التغييــر ثــم الغفــران، أَْم الغفــران ثــم التغييــر؟ ولمــاذا مــن 

المهــم أْن نعــرف أيهمــا يأتــي أواًل؟

	� تقــول روح النُُّبــوَّة فــي االقتبــاس الســابق أن النــاس قاومــوا حــوادث العنايــة اإللهيــة� 
فمــاذا يعنــي ذلــك؟ 

رس: عندمــا ينســى شــعب هللا خالقهــم، ويأخــذوا بَركاتــه كأمــٍر ُمســلّم  ــص الــدَّ ُملَخَّ
ــه  ــه يوّج ــي رحمت ــو ف ــه. وه ــم مع ــي عهده ــة ف ــؤوليتهم المتضمن ــم بمس ــه يذكره ــه، فإن ب
ــن  ــاد ع ــى االبتع ــة عل ــرة المترتب ــج المدم ــم بالنتائ ــة وينذره ــم الحقيقي ــى حالته ــم إل نظره

ــه بشــفائهم وتطهيرهــم. ــى الســماح ل ــم عل ــه ويحثه حمايت

		



* 2-8 كانون الثاين )يناير(    الدرس الثاين    

أزمة قيادة

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: إَِشْعَياء 6: 1-4؛ إَِشْعَياء 6: 5-7؛ إَِشْعَياء 6: 8؛ إَِشْعَياء 6: 13-9.

ــيَِّد َجالًِســا َعلَــى كُرِْســيٍّ َعــال  آيــة الحفــظ: »ِفــي َســَنِة َوَفــاِة ُعزيَّــا الَْملِــِك، َرأَيْــُت السَّ
َوُمرْتَِفــعٍ، َوأَْذيَالُــُه تَْمــأُ الَْهْيــكََل« )إَِشــْعَياء 6: 	(�

طــرح أحــد تالميــذ كنفیوشــس عليــه الســؤال التالــي: مــا هــي عناصــر الحكومــة الجيــدة؟ 
فأجــاب کنفیوشــس قائــاًل، »مــا يكفــي مــن طعــام وســالح باإلضافــة إلــى ثقــة عامــة النــاس.« 
ــا  ــة فأيّهم ــن العناصــر الثالث ــك االســتغناء ع ــم علي ــذ يســأل، »ولكــن إذا تحت ــاد التلمي فع

ــالح«.  ــس، »الس ــال كنفیوش ــار؟« ق تخت
ــال  ــار؟ فق ــا تخت ــن فأيّهم ــد العنصري ــن أح ــى ع ــك أن تتخل ــذ: »وإذا كان ل ــأله التلمي فس
كنفیوشــس، »الطعــام«. ألن الجــوع كان هــو قرعــة الجميــع منــذ قديــم الزمــان. ولكــن النــاس 

الذيــن مــا عــادوا يثقــون فــي قادتهــم فقــد تاهــوا حًقــا.«
مــا ِمــن شــك أنَّ النــاس يريــدون قيــادة قويــة تكــون أهــاًل للثقــة. عندمــا كان أحــد الجنــود 
ــه  ــرة أخــرى فــي الجيــش ســأله الضابــط المســؤول عــن ســبب رغبت يوقــع اســمه ليخــدم فت
فــي أْن يخــدم فتــرة أخــرى، فقــال الجنــدي، لقــد جربــت الحيــاة المدنيــة، ولكــن ال يبــدو أنــه 

يوجــد َمــن هــو مســؤول حًقــا فيهــا.« 
ســنتطرق هــذا األســبوع إلــى أزمــة القيــادة التــي واجهــت مملكــة يهــوذا وإلــى النتائــج 

المحزنــة التــي تبعــت ذلــك. 

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم، الموافق 9 كانون الثاني )يناير(.
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3 كانون الثاين )يناير(        األحد       

مات الَملك� عاش الَملك! 

ــا� اقــرأ 2أخبــار 26 ثــم أجــب  جــاء الحديــث فــي إَِشــْعَياء 6: ۱ عــن مــوت الَملــك ُعزيَّ
ــا؟  علــى الســؤال التالــي: مــا المغــزى خلــف مــوت الملــك ُعزيَّ

 

يمكن تقديم وجهات نظر مختلفة بخصوص موت هذا الملك.
د »ارْتََفَع قَلْبُُه  ا كانـت طويلة ومزدهرة إال أنـه عندما تقوى وتشـدَّ 1. مـع أن فتـرة حكـم ُعزيَـّ
إِلَـى الَْهـالَِك« وحـاول أن يوقـد على مذبـح البخور في الهيـكل )2أخبـار 26: 16(. وعندما أوقفه 
الكهنـة عـن ذلـك ألنـه لـم يكـن مـن نسـل هـرون الكاهن وليـس مـن حقـه أن يوقـد، )2أخبار 
األيـام 26: ۱8( غضـب. وفـي هـذه اللحظة عندمـا رفض الملـك التوبيخ، ضربه الـرَّّب على الفور 
ا الملـك أبـرص إلـى يـوم وفاتـه. وأقـام في بيت المـرض أبرص ألنـه قطع من  بالبَـرص. وكان ُعزيَـّ
بيـت الـرَّّب« )2أخبـار األيـام 26: ۲۱(. ال عجـب أن يـرى إَِشـْعيَاء النَِّبـّي رؤيـا عـن الطاهـر فـي 

ا الملك األرضـي النجس. هيكلـه، فـي ذات السـنة التـي مـات فيها ُعزيَـّ
ــا للقداســة بجــرأة  ــا وإشــعياء. لقــد ســعى ُعزيَّ 2. يوجــد تبايــن واضــح بيــن كل مــن ُعزيَّ
وقحــة وتصلـّـف للســبب الخطــأ أال وهــو التكبّــر. وعــوض القداســة تنجــس طقســيًّا بحيــث أنــه 
قُطــع عــن القداســة. ومــن الناحيــة األخــرى نجــد أن إَِشــْعيَاء أتــاح لقداســة هللا أن تصــل إليــه. 
ــْعيَاء 6: 7-5(.،  لقــد اعتــرف بضعفــه بــكل تواضــع وتــاق للطهــارة األدبيــة فحصــل عليهــا )إَِش
وقــد مضــى مبــّررا، مثلــه فــي ذلــك مثــل العّشــار المذكــور فــي مثــل المســيح. » ›ألَنَّ كُلَّ َمــْن 

يَرْفَــُع نَْفَســُه يَتَِّضــُع، َوَمــْن يََضــُع نَْفَســُه يَرْتَِفــُع.‹ « )لوقــا 18: 14(.
3. هنــاك تشــابه واضــح بيــن البَــرص الــذي أُصيــب بــه ُعزيَّــا وبيــن حالــة شــعبه األدبيــة. 

ــٌة« )إَِشــْعيَاء 1: 6(.  ــٌة طَِريَّ ــاٌط َوَضْربَ ــْل ُجــْرٌح َوأَْحبَ ــٌة، بَ ــَس ِفيــِه ِصحَّ »لَيْ
ــادة شــعب هللا.  ــا فــي حوالــي ســنة 740 ق.م. يشــكل أزمــة رئيســة فــي قي 4. مــوت ُعزيَّ
ــن  ــوة. ولك ــّول الق ــرة تح ــاء فت ــوم أثن ــة للهج ــه ُعرض ــل دولت ــق يجع ــم ُمطْل ــوت أي حاك فم
ــع  ــر الثالــث كان قــد ترب ــث فاَلِس ــا ألن الملــك تِْغلَ مملكــة يهــوذا كانــت تواجــه خطــرًا خاًص
علــى عــرش أشــور قبــل ذلــك ببضعــة ســنوات أي فــي عــام 745 ق.م. وانهمــك علــى الفــور فــي 
حــروب واســعة جعلــت مــن مملكتــه قــوة عظمــى ال تُقهــر هــددت اســتقالل كافــة الــدول فــي 
الشــرق األدنــى. فــي وقــت الخطــر هــذا شــجع هللا إَِشــْعيَاء بــأن أظهــر لــه أنــه مــا زال يســيطر 

علــى زمــام األمــور فــي العالــم. 

اقرأ بحرص 2أخبار 26: 6	� بأية طرق يواجه كل شخص مّنا تلك اإلمكانية ذاتها لفعل 
الشيء نفسه؟ وكيف يساعدنا تأّملنا في الصليب على حمايتنا من الّشرك ذاته؟

		



4 كانون الثاين )يناير(        االثنني        

وس« )إَِشْعَياء 6: 	-	(� وٌس ُقدُّ وٌس ُقدُّ »ُقدُّ
ــاء  ــك أثن ــْعيَاء 6. لقــد مــات المل ــى مــن إَِش الحــظ مــا حــدث فــي األعــداد األربعــة األول
اضطــراب سياســي عظيــم )كانــت أشــور تشــن الحــروب المتتاليــة. وكان يمكــن لذلــك الوقــت 
ا بالنســبة إلشــعياء النَِّبــّي إذا لــم يكــن متأكــًدا مــن أن هللا ما زال مســيطرًا. أن يكــون مخيًفــا ِجــدًّ

ومــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ أُِخــذ إَِشــْعيَاء فــي رؤيــا رأى فيهــا هللا فــي مجــده وهــو يجلــس 
وس«. كمــا شــعر باهتــزاز  وٌس قُــدُّ وٌس قُــدُّ ــرَاِفيم وهــم ينــادون، » قُــدُّ علــى عرشــه وســمع السَّ
األرض مــن تحتــه ورأى الدخــان المتصاعــد يمــأل الهيــكل. وال بــد أن ذلــك المشــهد كان مذهــاًل 
بالنســبة للنبــي. ومــا مــن شــك أن إَِشــْعيَاء أدرك اآلن َمــن الــذي كان يســيطر علــى زمــام األمــور 

بغــض النظــر عــن األحــداث الخارجيــة.

أيــن كان هللا فــي هــذه الرؤيــا )راجــع إَِشــْعَياء 6: 	(؟ لمــاذا ظهــر إلشــعياء هنــا، كمــا 
لــم يحــدث فــي أي مــكان آخــر؟ راجــع خــروج 25: 8؛ 0	: 		-8	�

 

ــال  ــي حزقي ــواردة ف ــرؤى ال ــلَّموا ال ــا تس ــر عندم ــي األَْس ــا ف ــال ويوحن ــال وداني كان َحزَِقيَّ
ــة  ــة خاص ــى تعزي ــْعيَاء إل ــاج إَِش ــا احت ــوا مثلم ــد احتاج ــا 4، 5. وق ــال 7: 9، 10؛ ورؤي 1؛ داني
وتشــجيع يؤكــد لهــم أنَّ هللا مــا زال مســيطرًا رغــم أن العالــم مــن حولهــم كان يتداعــى وينهــار 
)كان دانيــال وَحزَِقيَّــال قــد أُســرا فــي دولــة وثنيــة دمــرت دولتهمــا. كمــا كان يوحنــا منفيًّــا فــي 
جزيــرة منعزلــة بواســطة أُمــة معاديــة سياســيًا(. ومــا مــن شــك أن هــذه الــرؤى ســاعدت فــي 

منحهــم التشــجيع الــذي جعلهــم يظلــون علــى أمانتهــم خــالل ظــروف مأســاوية. 
»فــإذ شــاهد إَِشــْعيَاء رؤيــا مجــد هللا هــذه وجاللــه غمــره شــعور بنقــاوة هللا وقداســته. وكــم 
كان الفــرق عظيًمــا وحــادًّا بيــن كمــال خالقــه المنقطــع النظيــر وبيــن المســلك الخاطــئ الــذي 
ســلكه أولئــك الذيــن كانــوا معدوديــن ضمــن الشــعب المختــار فــي كّل مــن إســرائيل ويُهــَوَذا« 

ة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة 208(. )روح النُّبُــوَّ
ــز عليهــا رؤيــا إَِشــْعيَاء هــي عنصــر أساســي ِمــن رســالته.  إنَّ قداســة هللا الفائقــة التــي تركّ
هللا إلــه قــدوس ويطلــب القداســة ِمــن شــعبه. وهــي القداســة التــي يهبهــا هــو لهــم إْن هــم 

فقــط تابــوا ورجعــوا عــن طرقهــم الشــريرة وخضعــوا لــه باإليمــان والطاعــة. 

ــا  ــا فقدن ــة أنن ــة الظاهري ــن الوجه ــدا ِم ــث ب ــلة حي ــي ظــروف ُمفشِّ ــرَّ ف ــا م جميعن
ــْعَياء عــن  ــع إَِش ــا حــدث م ــا مثلم ــت رؤي ــد ال تكــون تلقي ــك ق ــع أن كل شــيء� وم
ــك  ــك ويدعــم إيمان ــا هللا أْن يســند حيات ــي اســتطاع به ــر الطــرق الت مجــد هللا، اذك

		



ــارات ممــا تســتطيع مشــاركته  ــك االختب ــن تل ــة� مــاذا تعلّمــت ِم ــك المحن خــالل تل
ــن؟ مــع اآلخري

5 كانون الثاين )يناير(        الثالثاء        

شخصية جديدة )إَِشْعَياء 6: 5-	(
كان رئيــس الكهنــة وحــده فــي الَمْقــِدس األرضــي أو الهيــكل هــو َمــْن يســتطيع االقتــراب 
ــدس األقــداس فــي يــوم الكفــارة تحميــه ســحابة ِمــن دخــان البخــور،  ِمــن محضــر هللا فــي قُ
وإال لواجــه المــوت )الوييــن 16: 2، 12، 13(. وقــد رأي إَِشــْعيَاء النَِّبــّي هللا رغــم أنــه لــم يكــن 
ــْعيَاء 6: 4(، ممــا  ــأل الهيــكل بالدخــان )إَِش ــم يكــن يقــدم البخــور! وقــد امت ــة ول رئيــس الكهن
يذكّرنــا بالســحابة التــي كان يظهــر فيهــا مجــد هللا فــي يــوم الكفــارة )الوييــن 16: 2(. فــإذ امتــأل 
ــا )قــارن خــروج 33: ۲0؛ قضــاة 6: ۲۲،۲3(، صــرخ  ــه ســيموت حتًم ــة وظــن أن ــْعيَاء بالرهب إَِش
معترفـًـا بخطيتــه وخطيــة شــعبه )إَِشــْعيَاء 6: 5(، ممــا يذكّرنــا باعتــراف رئيــس الكهنــة فــي يــوم 

الكفــارة )الوييــن 16: 21(. 
»فــإذ كان كمــن يقــف مغمــوًرا بنــور حضــور هللا الكامــل فــي الُقــدس الداخلــي فقــد تحقق 
ــه لــو تُــرك فــي نقصــه وعــدم كفاءتــه فلــن يكــون قــادًرا علــى إتمــام الرســالة التــي ُدعــي  أنّ

ة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة 208(. إليهــا« )روح النُّبُــوَّ

ــر بهــا شــفتي  ــن علــى المذبــح ليطّه ــَراِفيم جمــرة مّتقــدة ِم لمــاذا اســتخدم أحــد السَّ
ــْعَياء 6: 6، 	� ــْعَياء؟ إَِش إَِش

 

ــه  ــن خطيت ــر ع ــه وكُفِّ ــِزع إثم ــد انْتُ ــْعيَاء فق ــفتني إَِش ــسَّ ش ــه إذ م ــرَاِفيم أن ــح السَّ أوض
)إَِشــْعيَاء  6: ۷(. لــم يذكــر المــالك، أيـّـة خطيــة محــددة، ولكــن ينبغــي أال يقتصــر األمــر فقــط 
علــى الخطــأ فــي الحديــث ألن الشــفتين ال تــدالن علــى الحديــث وحــده بــل تشــيران أيًضــا 
إلــى صاحبهمــا بشــكل عــام الــذي يســتخدمها. وإَِشــْعيَاء إذ نــال التطهيــر األدبــي اســتطاع أن 

يقــّدم تســبيًحا طاهــرًا هلل.
ــفر العــدد 31: 23(. ولكــن  ــارن ِس ــا تحــرق الشــوائب )ق ــر ألنه ــار هــي عنصــر التطهي الن
ســة أوقدهــا هللا نفســه علــى المذبــح وظلــت  ــرَاِفيم اســتخدم جمــرة مــن نــار خاصــة مقدَّ السَّ
ــرَاِفيم إَِشــْعيَاء النَِّبــّي كمــا طّهــره أيًضا.  متقــدة علــى الــدوام )الوييــن 6: 12(. وهكــذا قــّدس السَّ
ولكــن هنــاك مــا هــو أكثــر مــن ذلــك وأعمــق. ففــي العبــادة فــي الَمقــِدس أو الهيــكل، كان 
الســبب الرئيســي مــن أخــذ جمــرة مــن علــى المذبــح هــو إليقــاد البخــور )قــارن الوييــن 16: 
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12، 13( حيــث كان رئيــس الكهنــة يأخــذ مبخــرة مليئــة بالجمــر مــن علــى المذبح ويســتخدمها 
ــرَاِفيم فــي إَِشــْعيَاء 6 يضــع الجمــرة علــى شــفتي إَِشــْعيَاء وليــس  فــي إيقــاد البخــور. ولكــن السَّ
ــار 26: 16(، صــار  ــا أن يقــدم البخــور )2أخب ــُك ُعزيَّ ليوقــد بهــا البخــور. ففــي حيــن أراد المل
ســة البخــور الــذي يمــأل بيــت هللا برائحة  إَِشــْعيَاء النَِّبــّي بمثابــة البخــور. وكمــا توقــد النــار المقدَّ
ســة. وليــس مــن  ســة، فهــي توقــد النَِّبــّي )تجعلــه يتحمــس( لينشــر الرســالة الُمقدَّ طيبــة ُمقدَّ

الصدفــة أن نجــد هللا يرســل إَِشــْعيَاء بعــد ذلــك إلــى شــعبه كمــا يتضــح مــن إَِشــْعيَاء 6: 8.

اقــرأ بــروح الصــالة اســتجابة إَِشــْعَياء )إشــعياء 6: 5( للرؤيــا التــي أعطــاه هللا إياهــا� 
ــًرا عــن المعضلــة األساســية� معضلــة  كيــف ننظــر إلــى رّد فعلــه هــذا بوصفــه تعبي
وس« )إشــعياء 6:  وٌس ُقــدُّ وٌس ُقــدُّ بشــر خطــاة يعيشــون ضمــن كــون خلقــه إلــٌه »ُقــدُّ

	(؟ لمــاذا كان صلــب المســيح هــو الحــل الوحيــد الممكــن لهــذه المعضلــة؟ 

6 كانون الثاين )يناير(        األربعاء        

تفويض ملوكي )إَِشْعَياء 6: 8(
ــُت:  ــا؟‹ َفُقلْ ــْن أَْجلَِن ــُب ِم ــْن يَْذَه ــُل؟ َوَم ــْن أُْرِس ــاًل: ›َم ــيِِّد َقائِ ــْوَت السَّ ــِمْعُت َص ــمَّ َس »ثُ

›هأَنَــَذا أَْرِســلِْني‹�« )إَِشــْعَياء 6: 8(� 

ــه.  ــة عن ــدوب يرســله نياب ــى الفــور لدعــوة هللا كمن ــّي اســتجاب عل ــْعيَاء النَِّب ــر إَِش إْذ تطهَّ
ــل. ــْعيَاء لقــب رســول أي الُمرَْس ــد نســتطيع أْن نطلــق علــى إَِش ــا لمفهــوم العهــد الجدي ووفًق

مـن الالفـت للنظر أن ِسـفر إَِشـْعيَاء ال يبدأ بـذات الطريقة التي تبدأ بها بعض األسـفار 
النبويـة األخـرى، أي وصـف النَِّبـّي لدعوتـه النبوية )قـارن إِرِْميَـا 1: 4-10؛ َحزَِقيَّـال 1 - 3(. 
وبكلمـة أخـرى فـإن الدعـوة إلَِشـْعيَاء ليصبح نبيًّا ال بـد وأن تكون قد جاءتـه قبل ذلك، أي 
س أن التحدث إلى  قبـل األحـداث التـي يصفها اإلصحـاح السـادس. ويُظهر الِكتَـاب الُمَقـدَّ
هللا يمكـن أْن يشـّجع النَِّبـّي حتـى بعـد أن يكون قد بدأ خدمته )موسـى: خـروج 34؛ إيليا: 
1ملـوك 19(. وعلـى عكـس األسـئلة األخـرى أيًضـا حيـث يصـّرح هللا لبعـض األشـخاص أنه 
اختارهـم كأنبيـاء، نجـد فـي إَِشـْعيَاء 6 أنَّ النَِّبـّي هـو الذي تطّوع لمرسـلية خاصـة. ويبدو 
أن مـا جـاء فـي إَِشـْعيَاء 1 – 5 يشـير إلـى الظـروف التـي سـادت في وقـت دعوة إَِشـْعيَاء 

أواًل حيـث شـجعه هللا وهـو فـي الهيـكل وأعـاد تأكيد مرسـليته بوصفه كليـم هللا النبوي.

س  شــجع هللا إَِشــْعَياء فــي هيكلــه، هــل ِمــن دليــل فــي مــكان آخــر ِمــن الِكَتــاب الُمَقــدَّ
علــى أن َمقــِدس هللا هــو مــكان التشــجيع؟ مزمــور ۷۳ )راجــع عــدد ۱۷(؛ عبرانييــن 	: 

		-6	؛ ۱۰: ۱۹- ۲۳؛ رؤيــا 5� مــا الــذي تخبرنــا إيــاه هــذه اآليــات؟ 
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َمْقــِدس هللا ال ينبــض بالقــوة وحدهــا، بــل هــو أيًضــا المــكان الــذي يســتطيع فيــه البشــر 
الضعفــاء الخاطئــون مــن أمثالنــا أن يجــدوا المــأوى. فلنــا أن نتأكــد مجــدًدا أن هللا يعمــل علــى 

خالصنــا مــن خــالل المســيح يســوع رئيــس كهنتنــا.
ــك بالمشــهد  ــم يكــن ذل ــا 5: 6(. ل ــوح )رؤي ــل مذب ــاًل بَحَم ــا المســيح ُممثَّ ــا أيًض رأى يوحن
الجميــل. ولكننــا مــن هــذا الوصــف نفهــم النقطــة التــي يشــّدد عليهــا كاتــب ِســفر الرؤيــا وهي 
ــار الصليــب  ــى الســماء، مــا زال يحمــل آث أن المســيح رغــم قيامــه مــن المــوت وصعــوده إل

ــا ومــا زال، لكــي يجــذب جميــع النــاس إليــه عنــد مذبحــه.  معــه. لقــد رُفــع المســيح عاليً

كيــف وجــدت التشــجيع بدخولــك إلــى هيــكل هللا الســماوي باإليمــان أثنــاء الصــالة؟ 
يدعونــا كاتــب ِســفر العبرانييــن أن نتقــدم بثقــة إلــى عــرش هللا لننــال رحمــة ونجــد 
نعمــة عونًــا فــي حينــه )عبرانييــن 	: 6	(� إذا ســألك أحدهــم كيــف وجــدت نعمــة 

ورحمــة فــي وقــت احتياجــك، فمــاذا يكــون جوابــك؟ 

7 كانون الثاين)يناير(        الخميس        

التماس مرعب )إَِشْعَياء ۹: 6 - ۱۳(

ــة  ــالة الغريب ــذه الرس ــل ه ــاه مث ــاذا أعط ًدا، لم ــدَّ ــْعَياء ُمج ــّوض هللا إَِش ــا ف ــا م عندم
ليحملهــا إلــى شــعبه؟ )إَِشــْعَياء 6: ۹، ۱۰(�

 

 

خوفًـا مـن أن نظـن أن إَِشـْعيَاء لـم يسـمع الرسـالة بشـكل صحيـح أو أن هـذه الرسـالة غيـر 
مهمـة، فقـد كرر المسـيح هذه الفقرة ليوّضح السـبب خلف تعليمه بأمثال )متـى 13: 15-13(.

ال يريــد هللا ألحــد أن يَْهلِــَك )2بطــرس 3: 9(، وهــذا يوّضــح لمــاذا أُرِســل إَِشــْعيَاء إلــى شــعب 
ــَك بــل فــي أن يخلِّــص إلــى  يهــوذا – والمســيح إلــى العالــم أجمــع، ال يرغــب هللا فــي أن يُْهلِ
األبــد. ولكــن بينمــا يســتجيب بعــض النــاس اللتماســاته بشــكل إيجابــي، يتشــّدد غيرهــم فــي 
رفضهــم لهــا ومقاومتهــم. ومــع ذلــك فــاهلل يســتمر فــي مناشــدته لهــم لكــي يمنحهــم المزيــد 
مــن الفــرص ليتوبــوا. ولكنهــم كلمــا قاومــوا كلمــا زادت قســاوتهم وتصلّبهــم. وبهــذا المعنــى 
فــإّن مــا يفعلــه هللا لهــم ينتــج عنــه غالظــة القلــب، مــع أن هللا يرغــب فــي أن مناشــدته لهــم 
تليّــن قلوبهــم. محبــة هللا لنــا ال تتغيــر ولكــن اســتجابتنا الفرديــة لمحبتــه هــي تتغيــر وتتبــدل.

دور الخـادم، مثـل موسـى أو إَِشـْعيَاء أو إِرِْميَـا أو َحزَِقيَّال، وحتى المسـيح، هو االسـتمرار في 
المناشـدة، حتـى وإن رفـض النـاس الرسـالة، قـال هللا لَحزَِقيَّـال، »وهـم إن سـمعوا وإن امتنعـوا 

		



)ألنهـم بيـت تمـرد( فإنهم يعلمـون أن نبيًّا كان بينهـم. )َحزَِقيَّال 2: 5(. دور هللا ودور شـعبه هو 
أن يقّدمـوا للنـاس االختيـار العـادل لكي يكون اإلنـذار الموّجه لهـم كافيًا )قـارن َحزَِقيَّال 3: 16-

21(، حتـى وإن انتهـى بهـم المطـاف إلـى اختيار الهالك واألَْسـر )إَِشـْعيَاء 6: 13-11(.

بهذه األفكار نُصب عيوننا، كيف تفهم دور هللا في تقسية قلب فرعون؟
ُد قَلْبَــُه«. تلــك هــي المــرة األولــى مــن بين تســع  يقــول هللا فــي خــروج 4: 21، »َولِكنِّــي أَُشــدِّ
مــرات أخــرى قــال فيهــا هللا أنــه يقســي أو يشــّدد قلــب فرعــون. ولكــن كانــت هنــاك أيًضــا 

تســع مــرات أَْغلـَـَظ فيهــا فرعــون قلبــه )راجــع مثــاًل خــروج 8: 15، 32؛ 9: 24(.
مــن الواضــح أن فرعــون امتلــك نوًعــا مــن حريــة اإلرادة، وإال لمــا اســتطاع أن يقّســى قلبــه. 
ده إنمــا تــدل علــى أن هللا ابــدأ الظــروف  ولكــن حقيقــة أن هللا أيًضــا قّســى قلــب فرعــون وشــدَّ
التــي جعلــت فرعــون يســتجيب لهــا هكــذا عندمــا اضطــر التخــاذ قراراتــه برفــض العالمــات 
مهــا لــه هللا. فلــو أنَّ فرعــون تقبّــل هــذه العالمــات وكان منفتًحــا حيالهــا لــكان قلبــه  التــي قدَّ

قــد الن عــوض أن يتقّســى بواســطتها. 

هـل شـعرت فـي اختبـارك الخاص مع هللا أّن قلبك يتقّسـى أمـام الرُّوح الُْقـُدِس؟ تأمل 
فـي سـبب ذلـك� أمـا إذا لم تخيفك هـذه الفكرة وتجعلـك ترتعب عندئـذ، )فهذا على 
أي حـال هـو جـزء مـن معنـى تقسـية القلـب(، فكيف تنظـر إلى هـذا األمـر اآلن؟ ما 

هـو السـبب للهـروب من هـذا المصير وتجّنبـه؟ راجع 	كورنثـوس 0	: 		�

8 كانون الثاين )يناير(        الجمعة        

رس: » وانتشــرت األعمــال اآلثمــة وســادت كّل الطبقــات إلــى حــّد  لَِمِزيــد ِمــْن الــدَّ
ــد  ــأس. وق ــراًرا لالستســالم للضعــف والخــوف والي ــوا م ــاء هلل جّرب ــوا أمن ــن بق ــة الذي أّن األقلي
بــدا كأن قصــد هللا نحــو شــعبه مزمــع أن يفشــل، وكأّن تلــك األّمــة العاصيّــة مزمعــة أن تقاســي 

أهــوال مصيــر شــبيه لمــا أصــاب ســدوم وعمــورة.
ــْعيَاء فــي  »ففــي مواجهــة مثــل تلــك الظــروف لــم يكــن أمــرًا مســتغربًا عندمــا ُدعــَي إَِش
آخــر ســني حكــم ُعزيَّــا ليحمــل إلــى يُهــَوَذا رســالة إنــذار وتوبيــخ مــن هللا، أن ينكمــش ويتراجع 
ــًدا أنّــه ســيواجه مقاومــًة عنيــدة. فــإذ تحقــق  أمــام جســامة تلــك المســئولية. فقــد عــرف جيّ
مــن عجــزه عــن مواجهــة الموقــف، وفّكــر فــي عنــاد الشــعب وعــدم إيمانهــم بالــذي أرســله 
ــن أداء  ــّي ع ــى التنح ــأس إل ــوقه الي ــل يس ــه. فه ــؤوس من ــه مي ــدا كأّن عمل ــم، ب ــدم بينه ليخ
ــوى  ــة نين ــل آله ــة دون رادع؟ وه ــالل الوثنيّ ــي ض ــادون ف ــَوَذا يتم ــعب يُه ــرك ش ــالته ويت رس
ــاء والملــوك، صفحــة 207(. ة، األنبي ــوَّ ــه الســماء؟« )روح النُّبُ ــًة إل ســتملك علــى األرض متحديّ
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أسئلة للنقاش 
	� لــو أنَّ متشــككًا أو ملحــًدا تحــداك بالســؤال، »كيــف تظهــر أن إلهــك يســيطر علــى 

زمــام األمــور؟ فمــاذا يكــون جوابك؟ 

2� إذا كان هللا يســيطر علــى كافــة األمــور فلمــاذا يتألــم األبــرار واألبريــاء ويتعذبــون؟ 
ــرة ال  ــاة الحاض ــذه الحي ــي ه ــه ف ــي أن ــْعَياء 	: 9	، 20 يعن ــي إَِش ــاء ف ــا ج ــل م وه
تحــدث ســوى أشــياء حســنة لأمنــاء من شــعب هلل وأشــياء رديئــة تحــدث للمتمردين 
ــن  ــق بي ــا أن نوّف ــل يمكنن ــور 		� ه ــور 		؛ مزم ــوب 	-2؛ مزم ــارن أي ــم؟ ق وحده
مفهومنــا لصفــات هللا وبيــن األمــور الســيئة التــي تحــدث للنــاس؟ وهــل يلزمنــا أن 

نفعــل ذلــك؟ 

	� لمــاذا توجــد فــي إَِشــْعَياء 6 كل هــذه اإلشــارات التــي لهــا عالقــة بيــوم الكفــارة؟ 
خــذ فــي االعتبــار حقيقــة أنــه فــي يــوم الدينونــة الســنوي هــذا كان هللا يطّهــر شــعبه 
ــاء  ــر األمن األميــن مــن خطاياهــم )الوييــن 6	: 0	( كمــا كان يزيــل )أو يقطــع( غي

)الوييــن 	2: 29، 0	(�

رس: فــي وقــت مــن عــدم األمــان عندمــا تجلــب للعيــان ضعفــات  ــص الــدَّ ُملَخَّ
ــإذ  ــون. ف ــى للك ــد األعل ــن القائ ــة ع ــا عظيم ــْعيَاء رؤي ــت إلَِش ــرية، أُعطي ــادة البش القي
ده برحمتــه، فأصبــح اآلن مســتعًدا ليذهــب  ارتعــب إَِشــْعيَاء لعــدم قدرتــه طّهــره هللا وشــدَّ

ــم معــاٍد. كمنــدوب عــن هللا فــي عالَ
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* 9-15كانون الثاين )يناير(    الدرس الثالث    

عندما يتهاوى عالَمك

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: إَِشْعَياء 7: 1-9؛ إَِشْعَياء 7: 10-13؛ إَِشْعَياء 7: 14.

آية الحفظ: » ›إِْن لَْم تُْؤِمُنوا َفالَ تَأَْمُنوا�‹ » )إَِشْعَياء 	: 9(�

عــاد روي وزوجتــه كونــي بســيارتهما إلــى المنــزل يــوم الســبت بعــد انتهــاء الكنيســة. وإذ 
اقتربــا مــن حديقــة المنــزل شــاهدا إحــدى دجاجتهمــا تطيــر بفــزع عبــر الحديقــة. أدرك روي 
ــرام. فالمفــروض أن الدجــاج موجــود  وزوجتــه علــى الفــور أّن شــيئًا مــا لــم يكــن علــى مــا يُ
بأمــان فــي الحظيــرة الخاصــة بهــم. ولكن الدجــاج كان خــارج الحظيــرة. وإذ تفحصا األمــر أدركا 
أن كارثــة قــد وقعــت، فالكلــب الصغيــر األليــف الخــاص بالجيــران كان قــد هــرب مــن قفصــه 
وقفــز مــن فــوق ســور الحديقــة وهجــم علــى الدجــاج فــي الحظيــرة، بــل وأمســك بواحــدة 
منهــا بيــن أنيابــه وراح يلعــب بهــا بجــوار البحيــرة. فأســرعت الزوجــة وأنقــذت الدجاجــة مــن 
فــم الكلــب. ولكــن الوقــت كان قــد فــات ألن الدجاجــة الجميلــة التــي كانــت تبيــض كل يــوم، 
ســرعان مــا ماتــت بيــن يــدي الزوجــة متأثــرة بجراحهــا. فجلســت الزوجــة فــي فنــاء الحديقــة 

وهــي تمســك الدجاجــة الميتــة بيــن يديهــا وتنتحــب.
وكان لــروي وزوجتــه بطــة كبيــرة بيضــاء اللــون يربيانهــا أيًضــا ضمــن مجموعــة الحيوانــات 
والطيــور األليفــة التــي لهمــا. وقــد رأت البطّــُة الزوجــُة وهــي تمســك بالدجاجــة الميتــة بيــن 
ــي قتلــت الدجاجــة. فكانــت  ــدو أن الزوجــَة هــي الت ــا يب ــى م ــُة عل ــا. وقــد ظنــت البطّ يديه
كلمــا رأت الزوجــة بعــد ذلــك علــى مــدى األســابيع القليلــة التاليــة، تهاجهمــا بعنــف وتقرصهــا 

بمنقارهــا الطويــل. مــن الصعــب أحيانًــا أن تعــرف مــن هــو صديقــك ومــن هــو عــدوك. 
ســنتحدث هــذا األســبوع عــن َملــك ليهــوذا كان يعانــي مــن المعضلــة ذاتهــا، وسنســعى 

لنفهــم لمــاذا اتخــذ بعــض القــرارات الخاطئــة.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 16 كانون الثاني )يناير(.
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10 كانون الثاين )يناير(        األحد        

خطر ِمن الشرق )إَِشْعَياء 	: 	-9(

أيَّــة كارثــة مرعبــة واجههــا الملــك آَحــاز فــي وقــت مبكــر مــن حكمــه؟ 2ملــوك 5	: 		، 
8	؛ 6	: 5، 6؛ إَِشــْعَياء 	: 	، 2� 

 

تآمــرت مملكــة إســرائيل الشــمالية )أفرايــم( مــع مملكــة آرام )ســوريا( ضــد ملكــة يهــوذا 
األصغــر فــي الجنــوب. وقــد حــدث هــذا فــي وقــت ضعفــت فيــه يهــوذا مــن جــراء الهجمــات 
ــع  ــي م ــي الماض ــت ف ــد تحارب ــوذا ق ــت يه ــطينيين. كان ــن والفلس ــن األدوميي ــة م المتتالي
إســرائيل، ولكــن التحالــف اآلن بيــن إســرائيل وأرام شــكل خطــورة بالغــة. وقــد بــدا أن إســرائيل 
ــث  ــر الثال ــث فاَلِس ــف ضــد تِْغلَ ــي تحال ــا ف ــتراك معهم ــى االش ــوذا عل ــار يه ــا إجب وآرام أرادت
االشــوري )ويســمى أيًضــا »فــول« فــي 2ملــوك 15: 19(، الــذي أخــذت قوتــه تتعاظــم، وواصــل 
تهديــده لجيرانــه بإمبراطوريتــه المتوّســعة. وقــد تخلـّـت مملكــة إســرائيل وآرام عــن عداوتهمــا 
ــر القــادم عليهمــا مــن  ــك الخطــر المشــترك األكب ــل األمــد أمــام ذل القديمــة ونزاعهمــا الطوي
أشــور. فلــو أنهمــا اســتطاعا هزيمــة مملكــة يهــوذا، ووضــع حاكــم تابــع لهمــا عليهــا )إَِشــْعيَاء 

۷: 5، 6(، فيمكنهمــا عندئــذ اســتخدام مصادرهــا والقــوة البشــرية فيهــا لمصلحتهمــا.

مــا هــو الحــل الــذي قدمــه آَحــاز عندمــا كان عالمــه يتهــاوى مــن حولــه؟ 2ملــوك 6	: 
ــار 28: 6	� 	-9؛ 2أخب

 

عــوض أن يركــن آَحــاز إلــى الــرَّّب بوصفــه الصديــق الوحيــد الــذي يســتطيع أن ينقــذه هــو 
وبلــده، حــاول مصادقــة تَْغلَــَث فاَلَِســَر الثالــث عــدو أعدائــه. وبــكل ســرور وافــق ملــك أشــور 
علــى طلــب آَحــاز بمســاعدته ضــد ســوريا وإســرائيل. وإلــى جانــب الرشــوة الكبيــرة التــي نالهــا 
تَْغلـَـث فاَلَِســر مــن الملــك آَحــاز، فقــد وجــد أيًضــا ذريعــة جيــدة لالســتيالء علــى ســوريا. وهــذا 
مــا فعلــه علــى الفــور )2ملــوك 16: 9(. وهكــذا انكســرت قــوة التحالــف بيــن ســوريا وإســرائيل. 

وقــد بــدا علــى المــدى القريــب، أنَّ آَحــاز قــد أنقــذ مملكتــه يهــوذا.
ومـع ذلـك، فـال ينبغـي أن نندهـش لتصرّف آَحاز هـذا. لقـد كان آَحاز من بين أسـوأ الملوك 

الذيـن تربعـوا علـى عرش يهوذا حتـى ذلك الوقت )راجـع 2ملوك 16: 3-4؛ 2أخبـار 28: 4-2(.

عندمــا نقــرأ عــن شــخصية آَحــاز، نــدرك لمــاذا تصــرّف هكــذا أمــام الخطــر الزاحــف 
عليــه� مــا هــي الــدروس التــي نتعلمهــا مــن ذلــك، علــى المســتوى الشــخصي؟ إذا 
ــي  ــان ف ــن اإليم ــا م ــه ســيكون لن ــد أن ــا نعتق ــذي يجعلن ــا ال ــم نطــع هللا اآلن، فم ل
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المســتقبل مــا يجعلنــا نثــق بــه فــي وقــت األزمــات والتجــارب؟ )راجــع يعقــوب 2: 
ــا 2	: 5(�  22؛ إِْرِمَي

11 كانون الثاين )يناير(        االثنني         

محاولة قطع الطريق على آَحاز )إَِشْعَياء 	: 	-9(�
ــن  ــادم م ــر الق ــة الخط ــية لمواجه ــه السياس ــه واختيارات ــن أولويات ــوازن بي ــاز ي ــا آَح بينم
إســرائيل وســوريا، كان هللا يعــرف مــا لــم يعرفــه آَحــاز. فمــن ناحيــة، كان هللا هــو الــذي ســمح 

ــار 28: 19-5(. ــى رشــده )2أخب ــده إل ــاز ليؤمــن ويعي بالضيقــات أْن تحــل بآَح
ــرًا  ــدو أم ــر كان يب ــث فاَلَِس ــاعدة تَْغلَ ــب مس ــى طل ــوء إل ــإّن اللج ــك، ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــن شــأنه أن  ــك كان م ــأن ذل ــة النظــر البشــرية، إال أن هللا عــرف ب ــا مــن وجه ــا وجذابً منطقيًّ

ــالق. ــى اإلط ــا عل ــرر منه ــن أن تتح ــا كان يمك ــة م ــيطرة أجنبي ــوذا لس ــة يه ــع مملك يخض
كانت المخاطر كبيرة. فأرسل هللا النَِّبّي إَِشْعيَاء ليعترض طريق آَحاز فال يتعاهد مع أشور. وقد 

قابله النَِّبّي وهو يتفقد، على ما يبدو، وسائل إمداد أورشليم بالماء استعداًدا للحصار.

لماذا أوصى هللا النَِّبّي إَِشْعَياء أن يصطحب معه ابنه َشآَر يَاُشوَب لمقابلة آَحاز )إَِشْعَياء 	: 	(�

 

معنــى االســم َشــآَر يَاُشــوَب هــو »ســتعود البقيــة«. وقــد عيَّــن هللا كل مــن إَِشــْعيَاء وأوالده 
ــب« )إشــعياء 8: 18(. والشــيء نفســه ينطبــق علــى أبنــاء هوشــع  ــاٍت َوَعَجائِ علــى أنهــم »آيَ
ــزوال  ــمح ب ــد هللا أن يس ــن قص ــم يك ــريرًا فل ــاز كان ش ــك آَح ــع أن المل ــع 1: 4-9(. وم )هوش
ســاللة داود )راجــع تكويــن 49: 10، 11؛ 2صموئيــل 7: 12، 13(. ولهــذا أرســل هللا إَِشــْعيَاء 

ــره أن ينقــذ مملكــة يهــوذا ويهــزم المغيريــن عليهــا. ليخب
م لــه ابنــه َشــآَر يَاُشــوَب )البقيــة  وال بــد أن الملــك آَحــاز ارتعــب عندمــا حيّــاه إَِشــْعيَاء وقــدَّ
ســتعود( بقيــة مــاذا؟ ومــن أيــن تعــود؟ ونظــرًا ألنَّ والــد الصبــي كان نبيًّــا، فقــد بــدا أن معنــى 
اســمه ينــذر بالشــر والشــؤم، وأنــه يشــير إلــى رســالة مــن هللا عــن ذهــاب الشــعب إلــى األَْســر. 
أو قــد يكــون المعنــى المتضمــن أيًضــا هــو عــودة الشــعب إلــى هللا بالتوبــة. فكانــت رســالة هللا 
آلَحــاز هــي إًذا »ارجعــوا عــن خطاياكــم وإال ذهبتــم إلــى األَْســر والعبوديــة. ومــن هــذا األَْســر 

ســتعود بقيــة، والقــرار يرجــع إليكــم!«

كيف تطابقت رسالة هللا مع حالة الَملك؟ إَِشْعَياء 	: 	-9�
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كان التهديــد القــادم مــن ســوريا وإســرائيل ســيمضي، وســتنقذ مملكــة يهــوذا، والقــوى التي 
بــدت آلَحــاز أنهــا أشــبه بالبــركان المتفجــر، كانــت فــي نظــر هللا مثــل »شــعلتين مدخنتيــن« 

)إشــعياء 7: 4(، فلــم يكــن آلَحــاز مــن عــذر ليطلــب المســاعدة مــن أشــور.
ولكــن لكــي يتخــذ آَحــاز القــرار الصائــب، كان عليــه أْن يثــق فــي هللا أواًل وفــي مواعيــده. 
احتــاج ألن يؤمــن أواًل لكــي يأمــن )إشــعياء 7: 9(. والكلمتــان يؤمــن ویأمــن فــي األصــل العبــري 
ــا كلمــة الحــق )أو مــا  ــه أيًض ــذي تأتــي من ــان مــن مصــدر واحــد، وهــو ذات المصــدر ال تأتي
يمكــن أن يُعتمــد عليــه( وكلمــة »آمیــن« )أي التأكيــد علــى الحــق(. احتــاج آَحــاز إلــى اليقيــن 

األكيــد وإلــى االعتمــاد التّــام علــى هللا ليكــون هــو موضــع ثقــة.

ــذه  ــق به ــان والتصدي ــاذا كان اإليم ــْعَياء 	: 9� لم ــن إَِش ــر م ــع األخي ــع المقط راج
األهميــة لكــي يأمــن صاحبــه؟ يأمــن ِمــن مــاذا؟ وكيــف ينطبــق هــذا المبــدأ ذاتــه 

ــيحيين؟  ــاة المس ــى حي عل

12 كانون الثاين )يناير(        الثالثاء        

فرصة أخرى )إَِشْعَياء ۷: ۱۰ - ۱۳( 
لـم يتجـاوب آَحـاز مـع دعـوة إَِشـْعيَاء لـه بالتّحلي باإليمـان والثقـة في هللا. فأعطـاه هللا في 
رحمتـه فرصـة أخـرى وجعله يطلـب عالمة حتـى وإن كانت عميقـة كالهاويـة أو مرتفعة ارتفاع 
السـماء )إَِشـْعيَاء ۷: ۱۱(، تلـك هـي إحـدى أعظـم الدعوات لإليمـان التي أُعطيت للبشـر. فعلى 
عكـس اإلجـراءات المتبعـة فـي مسـابقات اليناصيـب، لم يضـع هللا هنا أيّـة قيود علـى اإلطالق، 
بـل أنـه حتـى لـم يحـد مـن عطيتـه ويقـول إنّهـا إلـى نصـف مملكته، كمـا فعـل الملوك البشـر 
عندمـا أرادوا إظهـار الحـد األقصى لسـخائهم )قارن أسـتير 5: 6؛ أسـتير 7: 2؛ مرقس 6: 23(. كان 
هللا مسـتعًدا ليفـرغ كّل السـماء واألرض إْن صـحَّ التعبيـر مـن أجـل ملك شـرير فيما لـو أنه آمن 
فقـط. وكان بإمـكان آَحـاز أْن يطلـب جبـاًل مـن الذهـب كعالمـة، أو جنـوًدا بعـدد حبـات الرّمل 

التـي على شـاطئ البحـر المتوسـط، ليهزم بهـا أعداءه.

لماذا جاء رّد فعل آَحاز بهذه الطريقة السلبية؟ )إَِشْعَياء 	: ۱۲(

 

قــد يبــدو جــواب آَحــاز، مــن الوهلــة األولــى، أنــه مــؤدب وورع. فهــو لــم يــرد أن يجــرب 
هللا، كمــا فعــل بنــو إســرائيل قبــل ذلــك بقــرون أثنــاء تيهانهــم فــي البّريَّــة )خــروج ۲:۱۷؛ تثنيــة 
ــي  ــارن مالخ ــه )ق ــا ألن يجّرب ــاه هن ــذي دع ــو ال ــي أنَّ هللا ه ــن ف ــرق يكم ــن الف 6: 16(. ولك
3: ۱0(. والتجــاوب اإليجابــي مــع عطيــة هللا الســخية تلــك والثقــة بمــا يقــول، مــن شــأنه أن 
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ــي  ــة هلل لك ــح الفرص ــي أن يتي ــب ف ــى يرغ ــن حت ــم يك ــاز ل ــن آَح ــره. ولك ــه ال أن يضج يرضي
يســاعده أن يؤمــن، بــل باألحــرى أوصــد بــاب قلبــه دون اإليمــان.

اقرأ إَِشْعَياء ۷: ۱۳� ما الذي يقوله النَِّبّي إَِشْعَياء هنا؟

 

أشـار النَِّبـّي إَِشـْعيَاء أنـه برفـض آَحاز أن يجـرّب الرَّّب بحجة أنـه ال يريد أن يضجـره ظاهريًّا، 
فقـد كان فـي الحقيقـة يضجـره بالفعل بعـدم إيمانه. ولكن األمـر المزعج في هـذه اآلية يكمن 
فـي حقيقـة أن إَِشـْعيَاء أشـار إلـى هللا على أنـه »إلهي«. وهذا علـى عكس ما ورد في إَِشـْعيَاء 7: 
11، حيـث دعـا الملـك ألن يطلـب أيّـة أو عالمـة من »الـرَّّب إلهـك«. فعندما رفض آَحـاز العرض 

اإللهـي، فقـد رفـض أن يكـون هللا هو إلهه. وهكـذا كان الرَّّب هـو إله إَِشـْعيَاء دون آَحاز.

مــاذا نتعلــم مــن درس اليــوم فيمــا يتعلــق بصبــر هللا ورأفتــه ورغبتــه فــي أن يقودنــا 
جميًعــا للخــالص؟ ومــاذا نتعلــم أيًضــا فيمــا يتعلــق بقســاوة القلــب البشــري وَعَمــاه 
عندمــا ال يكــون خاضًعــا بالّتمــام للــرب؟ وحتــى لــو منــح هللا آلَحــاز، فــي النهايــة، أيّــة 

عالمــة أرادهــا، فهــل تعتقــد أنــه كان ســيؤمن عندئــذ؟ أوضــح جوابــك 

13 كانون الثاين )يناير(        األربعاء        

يُِّد نَْفُسُه آيًَة )إَِشْعَياء 	: 		( يُْعِطيكُُم السَّ
العـرض الـذي قّدمـه هللُا آلَحـاز بـأْن يطلـب آيـة أو عالمة وأْن يعّمـق طلبه بعمـق الهاوية أو 
أْن يرفعـه بعلـو السـماء، )إَِشـْعيَاء 7: 11(، لـم يحـرّك له سـاكًنا، ولهذا فعندما يقـول هللا بأنه هو 
ا وال  نفسـه سـيقّدم العالمـة )إَِشـْعيَاء 7: 14(، فلنـا أن نتوقّـع لهـذه العالمـة أن تكـون فائقـة ِجدًّ

يمكـن أن يبتكرهـا سـوى تفكير إلهـي )قـارن إَِشـْعيَاء 55: 49؛ 1كورنثوس ۲: 9(. 
والعجيــب فــي األمــر أْن هــذه العالمــة تمثّلــت فــي ابــن. ولكــن كيــف يمكــن لعــذراء أن 

انُوئِيــل، أْن تكــون عالمــة ذات أبعــاد كتابيــة )نبويَّــة(. تحبــل وتلــد ابنــا وتدعــو اســمه ِعمَّ

َمن هي هذه العذراء وَمن هو المولود منها؟
لــم يشــر العهــد القديــم إلــى إتمــام هــذه العالمــة المهمــة مثلمــا فعــل بالنســبة لعالمــات 
أخــرى أُعطيــت ألنــاس آخريــن مثــل جدعــون )قضــاة 6: 39 - 40(. ولهــذا نقــّدم هنــا بعــض 
اإلمكانيــات لتحقيــق هــذه العالمــة اســتنادا علــى العهــد القديــم وحــده. ولكــن قبــل أن نفعــل 
ــن  ــاءت م ــْعيَاء ۱۷ ج ــي إَِش ــذراء ف ــت ع ــي تُرجم ــة الت ــة أنَّ الكلم ــى حقيق ــير إل ــك، نش ذل
الكلمــة العبريــة »almah«. هــذه الكلمــة وردت تســع مــرات فــي العهــد القديــم )تكويــن 24: 
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43؛ خــروج 2: 8؛ مزمــور 68: 25، إلــخ.( ولكــن المعنــى الدقيــق للكلمــة فــي المضمــون الــذي 
وردت فيــه، لــم يتأكــد بشــكل قاطــع، فقــد جــاءت أحيانـًـا »فتــاة«، وأخــري »عــذراء«، كمــا جــاء 

فــي المراجــع الُمشــار إليهــا أعــاله.
ونعود اآلن لتقديم بعض اإلمكانيات لتحقيق هذه العالمة:

1. نظــرًا ألنَّ الكلمــة تُشــير أيًضــا إلــى فتــاة فــي ســن الــزواج، يفتــرض الكثيــرون أنَّ الُمشــار 
إليهــا فــي إَِشــْعيَاء ۷: 14 هــي ســيدة شــابة متزوجــة تعيــش فــي أورشــليم. وربمــا كانــت زوجــة 
إَِشــْعيَاء. ومــن إَِشــْعيَاء 8: 3 نعــرف أنــه ُولــد ابــن إلشــعياء مــن زوجتــه النَِّبيّــة )تألفــت رســالتها 
النبويــة، علــى األقــل مــن معانــي أســماء أوالدهــا؛ قــارن إَِشــْعيَاء 7: 3؛ إَِشــْعيَاء 8: 18(. ولكــن 
ــك  ــْعيَاء 8: 1-4(، ومــع ذل ــل )إَِش انُوئِي ــَز، وليــس ِعمَّ ــاَش بَ ــاَلَل َح ــر َش ــْعيَاء ُدعــي َمَهيْ ــن إَِش اب
فــإن العالمــة التــي يــدل عليهــا اســم الولديــن متشــابهة مــن حيــث إنهمــا قبــل أن يكبــرا إلــى 
المرحلــة التــي يســتطيعان فيهــا أن يختــارا بيــن الخيــر والشــر تُدمــر ســوريا ومملكــة إســرائيل 

الشــمالية )إَِشــْعيَاء 7: 16؛ إَِشــْعيَاء 8: 4(. 
انُوئِيــل هــو َحزَِقيَّــا ابــن آَحــاز والــذي َملــك بعــد والــده. ولكننــا ال  2. يقتــرح البعــض أن ِعمَّ

س أّن هــذا اللقــب نُســب إليــه. نجــد فــي أي مــكان مــن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
انُوئِيــل« اســم عجيــب وبــه بعــض الغمــوض، ويُترجــم بشــكل عــام  3. نظــرًا ألن االســم »ِعمَّ
علــى أنــه يعنــي »هللا معنــا«، فإنــه قــد يشــير إلــى االبــن الخــاص الــذي جــاءت عنــه النُّبُــوَّة فــي 
إَِشــْعيَاء 9 و11. إذا كان األمــر كذلــك، فــإنَّ الوصــف الســامي الــذي جــاء عنــه بوصفــه »أصــل 
ــك  ــى للمل ــب حت ــن أن ينس ــف يمك ــوق أي وص ــْعيَاء 11: 10(، يف ــْعيَاء 9: 6؛ إَِش ــى« )إَِش يس

الصالــح َحزَِقيَّــا، ألن األوصــاف التــي جــاءت عنــه تُشــير إلــى أنــه ابــن إلهــي. 
ــاة فــي ســن الــزواج ولكنهــا غيــر متزوجــة بعــد  4. والدة الطفــل بشــكل طبيعــي مــن فت
ــاذا  ــة 22: 20، 21(. فلم ــن اتصــال جنســي محــرّم )راجــع تثني ــر شــرعي م ــل غي يجعــل الطف
يُشــير هللا إلــى طفــل كهــذا علــى أنــه عالمــة أو آيــة مــن شــأنها أن تولـّـد اإليمــان فــي القلــب.

انُوئِيــل  وفــي تبايــن واضــح مــع هــذا، يعــرّف العهــد الجديــد المســيح علــى أنــه ِعمَّ
ــة لرجــل  ــاة عــذراء مخطوب ــد طاهــرًا وبشــكل إعجــازي لفت )متــى 1: 21-23(، الــذي ُولِ
ولكــن لــم تتــزوج بعــد. والمســيح هــو أيًضــا االبــن اإللهــي كمــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 9: 6؛ 
متــى 3: 17(، وهــو »قضيــب مــن جــزع يســى« )إَِشــْعيَاء 11: 1، 10؛ رؤيــا 22: 16(. وربمــا 
أن االبــن الــذي ُولِــد فــي زمــن إَِشــْعيَاء وأثبــت آلَحــاز، بتطــوره، ونمــّوه، أن مــا أنبــأ بــه 
هللا عــن تدميــر أعــداء مملكتــه ســيتم، لــم يكــن ســوى ســابق للمســيح، ربمــا كان األمــر 
كذلــك، ال نعلــم. ولكــن مــا نعلمــه علــم اليقيــن دون لبــس أو غمــوض هــو أنــه عندمــا 
ــة 4: 4(، لكــي يكــون  ــرأة« )غالطي ــن ام ــوًدا م ــه مول ــان أرســل هللا ابن ــلء الزم »جــاء م

حضــور هللا الدائــم معنــا مــن خاللــه. 

ــي  ــة الت ــوع التعزي ــا ن ــة كإنســان� م ــي الهيئ ــد المســيح ف ــة تجّس ــي حقيق ــل ف تأم
تمنحنــا إياهــا هــذه الحقيقــة فــي هــذا العالــم المضطــرب المخيــف وغيــر المبالــي؟
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14 كانون الثاين )يناير(        الخميس        

»هللا معنا« )إَِشْعَياء 	: 		(
ــْعيَاء معنــى أيًضــا. فابنــه الثانــي  انُوئِيــل« معنــى، مثلمــا كان ألســماء أبنــاء إَِش لالســم »ِعمَّ
ــس وشــيك«  ــل الفرائ ــب وقت ــم قري ــي »ســلب الغنائ ــَز« ويعن ــاَش بَ ــالََل َح ــر َش ــى »َمَهيْ يدع
ــل«  انُوئِي ــك االســم »ِعمَّ ــة ســتعود«. وكذل ــي »البقي ــه األول يدعــى »شــآر ياشــوب«، ويعن وابن
ــي »المســيح«  ــعياء 8: 10(. واالســم اليونان ــي إش ــة ف ــس الكلم ــارن نف ــا« )ق ــي »هللا معن يعن
هــو تصغيــر لالســم العبــري »هوشــع« أو »يشــوع«، ويعنــي هللا هــو الخــالص. واالســم إَِشــْعيَاء 

ــرَّّب«. يعنــي »خــالص ال
انُوئِيل« ليس مجرد وصف نظري، بل هو تأكيد بوعد يتم اآلن، »هللا معنا«. ولكن االسم »ِعمَّ

ما معنى الوعد بأن هللا معنا؟

 

إننـا نجـد فـي هـذا الوعـد كل اليقيـن وكل التعزيـة الالزمـة. ولـم يعـد هللا بـأن شـعبه لـن 
يتعرضـوا للمصاعـب واأللـم، ولكـن يعد أن يكـون معهم. ويقول داود »إَِذا ِسـرُْت ِفـي َواِدي ِظلِّ 

يَانِِني« )مزمـور 23: 4(. َك أَنْـَت َمِعـي. َعَصـاَك َوُعـكَّازَُك ُهَمـا يَُعزِّ الَْمـْوِت الَ أََخـاُف َشـرًّا، ألَنَـّ
ــرَُك. إذا  ــال تغُم ــاِر ف ــي األنه ــَك، وف ــا مع ــاِه فأن ــي المي ــزَت ف ــا، ›إذا اجتَ ــول هللا أيًض »ويق

ــْعيَاء 43: 2(. ــَك‹ )إَِش ــُب ال يُحرِقُ ــَذُع، واللَّهي ــال تُل ــاِر ف ــي الّن ــيَت ف َمَش
»أيــن كان هللا عندمــا ألقــى البابليــون أصدقــاء دانيــال الثالثــة فــي أتــون النــار؟ كان معهــم 
ــزوغ  ــى ب ــح حت ــا صــارع وكاف ــة يعقــوب عندم ــاء ضيق ــن كان هللا أثن ــال 3: 23-25(. وأي )داني

الفجــر؟ كان بيــن ذراعــي يعقــوب، أقــرب مــا يكــون منــه )تكويــن 32: 30-24(.
»وحتــى إذا لــم يظهــر هللا فــي الهيئــة الجســدية علــى األرض، فإنــه يشــعر مــع شــعبه فــي 
اختباراتهــم المختلفــة. أيــن كان المســيح عندمــا أدان الرعــاع اســتفانوس ورجمــوه؟ كان يقــف 
›قائًمــا‹ عــن يميــن هللا )أعمــال 7: 55(. ولكــن عندمــا صعــد المســيح إلــى الســماء ›َجلـَـَس ِفــي 
ــي‹ )عبرانييــن 1: 3(. فلمــاذا وقــف المســيح هكــذا عندمــا واجــه  ــي األََعالِ ــِة ِف ــِن الَْعظََم يَِمي
اســتفانوس الضيقــات وكان علــى وشــك أن يُرجــم حتــى المــوت؟ وكمــا قــال موريــس فينــدن، 
›مــا كان يســوع ليبقــى جالًســا دون تعضيــد الســتفانوس! ‹ « )روي جيــن، كادز فولتــي هيــروز، 

ريفيــو آنــد هيرالــد، 6991، صفحــة 66(.

ــا مــا نــزال  ــا، أي فــرق يحــدث هــذا إذا كن ــا بــأن هللا معن رغــم أن الوعــد أُعطــى لن
نواجــه تجــارب ُمحرقــة وعذابــات أليمــة؟ وأي منفعــة نجنيهــا عندئــذ مــن معرفتنــا 

ــا؟ أوضــح جوابــك� ــأن حضــوره مــالزم لن ب
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15 كانون الثاين )يناير(        الجمعة        

ــا‹ )متــى 23:1(. ›إن  ــَل ... هللَاُ َمَعَن انُوئِي رس: » ›َويَْدُعــوَن اْســَمُه ِعمَّ لَِمِزيــد ِمــْن الــدَّ
نــور َمْعرِفـَـِة َمْجــِد هللِا يـُـرى ِفــي َوْجــِه يَُســوَع الَْمِســيِح‹، فمنــذ أيــام األزل كان المســيح ›واحــًدا 
مــع اآلب الســماوي‹. كان ›ُصــورَِة هللِا‹، صــورة عظمتــه وجاللــه وبهــاء مجــده. لقــد أتــى إلــى 
ــّوهتها  ــة وش ــّودتها الَْخِطيَّ ــد س ــي ق ــذه األرض الت ــى ه ــى إل ــد، أت ــذا المج ــن ه ــا ليعل عالمن
ليعلــن نــور محبــة هللا- ليكــون ›هللَاُ َمَعَنــا‹، ولذلــك جــاءت النُّبُــوَّة تقــول عنــه: ›َويَْدُعــوَن اْســَمُه 

ــوَّة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 17(. ــَل‹ « )روح النُّبُ انُوئِي ِعمَّ
»فلــو قبــل آَحــاز هــذه الرســالة كمــا هــي مــن الســماء لعــاد ذلــك بالخيــر علــى مملكــة 
ــي  ــم. فف ــن األم ــة م ــب المعون ــريّة طل ــذراع البش ــى ال ــتناد إل ــار االس ــن إذ اخت ــَوَذا. ولك يُه
يأســه أرســل إلــى تِْغلَــث فاَلِســر ملــك أشــور يقــول: ›أَنـَـا َعبْــُدَك َوابُْنــَك. اْصَعــْد َوَخلِّْصِنــي ِمــْن 
‹ )2ملــوك 16 : 7(. وقــد كان الطلــب  ــيَّ ــِن َعلَ ــرَائِيَل الَْقائَِميْ ــِك إِْس ــِد َملِ ــْن يَ ــِك أََراَم َوِم ــِد َملِ يَ
ة، األنبيــاء  مصحوبـًـا بهديــة ســخية مــن خزائــن الملــك ومــن خزانــة هيــكل الــرَّّب« )روح النُّبُــوَّ

ــوك، صفحــة 221(. والمل

أسئلة للنقاش 
	� عندمـا تُقـِدم علـى اتخـاذ قرار مـا، فهل من المناسـب أْن تطلب ِمـن هللا عالمة؟ وما 

هـي المخاطر المتضمنة في مسـلك كهذا؟ 

2� مـن الجيـد أن تجـد معونـة بشـرية، ولكـن كيـف لـك أن تـدرك محدوديـات تلـك 
المعونـة؟ 

	� كتـب مـرة المؤلـف الروسـي ليو تولسـتوي لصديق يقول له »حالما يدرك اإلنسـان 
أن المـوت هـو نهايـة كل شـيء، عندئـذ ال يكـون مـا هـو أسـوأ مـن الحيـاة ذاتهـا� 
كيـف تجيـب معرفتنـا لحقيقـة أن »هللا معنـا«، على جملة كهـذه التي بعثهـا المؤلف 

لصديقه؟  الروسـي 

رس: ســمح هللا للمــك آَحــاز العديــم اإليمــان، أن يمــر بظــروف تضطــره  ــص الــدَّ ُملَخَّ
التخــاذ قــرار صعــب فيمــا إذا كان يؤمــن أو ال يؤمــن. ذلــك هــو الســؤال الحاســم. فمــع أن هللا 
عــرض عليــه أن يطلــب أيــة عالمــة يريدهــا، فقــد رفــض حتــى أن يتيــح الفرصــة هلل ليقــدم لــه 
ســببًا لإليمــان، بوصفــه صديقــه. وعوًضــا عــن االحتمــاء بالــرَّّب، اختــار الركــون إلــى مســاعدة 

ملــك أشــور.
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* 16-22 كانون الثاين )يناير(    الدرس الرابع    

الطريق األصعب

السبت بعد الظهر
المراجع األسـبوعية: إَِشـْعَياء 7: 14-16؛ إَِشـْعَياء 7: 17-25؛ إَِشـْعَياء 8: 1-10؛ إَِشـْعَياء 

8: 11-15؛ إَِشـْعَياء 8: 22-16.

اتِِر َوْجَهُه َعْن بَْيِت يَْعُقوَب َوأَنَْتِظرُُه« )إَِشْعَياء 8: 		(� آية الحفظ: »َفأَْصطَِبُر لِلرَّبِّ السَّ

إذ كانــت إحــدى البنايــات تحتــرق فــي مدينــة نيويــورك، كانــت توجــد فتــاة ضريــرة فــي 
الطابــق الرابــع. وقــد أجلســها زمالؤهــا علــى حافــة النافــذة لكــي يتمكــن رجــال اإلطفــاء مــن 
إنقاذهــا. ولكــن رجــال اإلطفــاء لــم يســتطيعوا تثبيــت الســلم بيــن المبانــي ألن الســيارة التــي 
تحمــل الســلم لــم تســتطع الدخــول وســط المســاحات الضيقــة المتوفــرة. وفــي الوقــت ذاتــه 
لــم يســتطع المنقــذون إقنــاع الفتــاة بالقفــز مــن النافــذة ليتلقفوهــا فــوق شــبكة مخصصــة 

لذلــك، ألنهــا بالطبــع لــم تســتطع رؤيــة الشــبكة إذ أنهــا ضريــرة.
»وأخيـرًا وصـل والدهـا إلـى المبنى الذي يحترق وناداها باسـمها عبر مكبـر الصوت وأفهمها 
أنـه توجـد شـبكة سـتتلقاها وأن عليهـا أن تقفـز عندمـا يأمرهـا بذلـك. وبالفعـل قفـزت الفتـاة 
الضريـرة بـكل هـدوء ولـم تتضـرر علـى اإلطـالق، ألنهـا وثقـت فـي والدهـا ثقـة تامـة. فلـدى 

سـماعها صـوت والدهـا ارتاحـت وفعلـت مـا طلبـه منهـا ألن ذلـك كان األفضـل لها. 
وبالطريقــة ذاتهــا وفــر هللا األدلــة الدامغــة التــي تثبــت أنــه يريــد مــا هــو األفضــل ألوالده، 
ــر ألن  ــذا اضط ــم أواًل. وله ــا له ــي قّدمه ــة الت ــهلة والمضمون ــة الس ــوا الطريق ــم رفض ولكنه

ــان الجــارف. ــة أخــرى هــي أشــبه بالرعــد القاصــف والطوف يحدثهــم بطريق

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم الموافق 23 كانون الثاني )يناير(.
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17 كانون الثاين )يناير(        األحد        

ة )إَِشْعَياء 	: 		-6	( إتمام النُُّبوَّ
ــْعيَاء 7: 14-16 أن عمانوئيــل كان عالمــة ارتبطــت بالورطــة المحــددة التــي  نجــد فــي إَِش
ــي  ــدر الكاف ــل بالق ــي عمانوئي ــر الصب ــل أن يكب ــه قب ــرَّّب أن ــه ال ــال ل ــد ق ــاز. وق ــت آَح واجه
ليفــرق بيــن أنــواع األطعمــة المختلفــة، »تُْخلـَـى األَرُْض الَِّتــي أَنـْـَت َخــاٍش ِمــْن َملَِكيَْهــا« )إَِشــْعيَاء 
7: 16(. وهــذا يشــير إلــى ملكــي ســوريا وإســرائيل الشــمالية وبلديهمــا )انظــر إَِشــْعيَاء 7: 1، 2 

ــا.  و4-9(. وهــو تكــرار لوعــد هللا بــأن قوتهمــا ستتالشــى قريبً

لماذا ذكر النَِّبّي إَِشْعَياء الزبد والعسل اللذين كانا الصبي سيأكلهما؟ إَِشْعَياء 	: 5	�

كان األشـوريون سـيدمرون محاصيـل األرض )إَِشـْعيَاء 7: 23-25(. ولهـذا كان الشـعب مضطـرًا 
انُوئِيـل المذكـور فـي العهد القديـم، مهما كان هذا الشـخص، ألن يعـودوا إلى طعام  بمـا فيهـم ِعمَّ
البدو )إَِشـْعيَاء 7: 21، 22(. ولكن رغم أنهم سـيكونون فقراء، سـيكفيهم الطعام ليواصلوا حياتهم. 

ة الخاصــة بســوريا وإســرائيل الشــمالية؟ 2ملــوك 5	: 29، 0	؛ 2ملــوك  متــى تمــت النُُّبــوَّ
6	: 	-9؛ 	أخبــار 5: 6، 26� 

أُعطيــت نبــوة إَِشــْعيَاء هــذه حوالــي ســنة 734 ق.م. واســتجابة لرشــوة آَحــاز، فعــل الملــك 
األشــوري تَْغلـَـث فاَلَِســر الثالــث مــا كان ســيفعله علــى أي حــال: فقــد حطــم التحالــف الشــمالي 
ــل بعــض  وســيطر علــى منطقتــي الجليــل وعبــر األردن مــن مملكــة إســرائيل الشــمالية، كمــا رحَّ
مــن ســكنوا فيهمــا وحــوَّل المنطقتيــن إلــى واليتيــن أشــوريتين )734-733 ق.م.(. وقــد أُنقــذت 
بقيــة مملكــة إســرائيل الشــمالية عندمــا استســلم هوشــع لألشــوريين بعــد أن قتــل الملــك فقح، 
ودفــع لهــم الجزيــة. وفــي ســنة ۷3۲/۷33 ق.م. هــزم تَْغلَــث فاَلَِســر ســوريا ودخــل عاصمتهــا 
دمشــق، وحــوَّل ســوريا إلــى مقاطعــة أشــورية. وهكــذا فــي ســنة ۷3۲ ق.م.، أي فــي غضــون 
ــْعيَاء بهــذا األمــر، ُهزمــت ســوريا وإســرائيل  ــأ فيــه إَِش حوالــي ســنتين مــن الوقــت الــذي تنب

الشــمالية بشــكل نهائــي وانتهــى األمــر تمامــا بالنســبة للملكيــن اللذيــن هــددا آَحــاز. 
وبعــد وقــت قصيــر مــن ملــك شلمناســر الرابــع الــذي خلــف تَْغلَــث فاَلَِســر الثالــث ســنة 
ــور،  ــى أش ــرد عل ــا تم ــي عندم ــار قياس ــى انتح ــرائيل عل ــك إس ــع مل ــدم هوش ۷۲۷ ق.م.؛ أق
فاســتولى االشــوريون علــى العاصمــة الســامرة ســنة ۷۲۲ ق.م.، ورّحلــوا آالف اإلســرائيليين إلــى 
ــرًا فــي الســكان المحلييــن وفقــدوا  مــادي ومــا بيــن النهريــن حيــث اندمجــوا وانصهــروا أخي
هويتهــم )قــارن إَِشــْعيَاء ۷: 8 – فــي مــدة خمــس وســتين ســنة ينكســر أفرايــم حتــى ال يكــون 
شــعبًا(. وهــذا مــا تنبــأ هللا بحدوثــه ألداء يهــوذا، ولكــن النقطــة التــي أراد هللا تأكيدهــا آلَحــاز 

هــي أن ذلــك مــا كان ســيحدث علــى أي حــال، دون الحاجــة ألن يســتند هــو علــى أشــور. 
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ر لــو أنــك كنــت تعيــش فــي المملكــة الشــمالية أثنــاء حــدوث كل هــذا، فكــم  تصــوَّ
ــم المحافظــة  ــوم لنتعل ــل الي ــاذا عســانا نفع ــك، م ــد إيمان ــهل أن تفق ــن السَّ كان م
ــن؟  ــل صامدي ــد نظ ــب الغ ــا مصائ ــث إذا داهمتن ــًخا بحي ــا وراس ــا ثابًت ــى إيمانن عل

ــرس 	: 		-25� ــع 	بط راج

18 كانون الثاين )يناير(        االثنني        

رؤية النتائج مسبًقا )إَِشْعَياء 	: 		-25( 

اقــرأ اآليــات الســابقة، مــا الــذي يقــول هللا أنــه ســيحدث لــأرض الزراعيــة؟ لمــاذا ينبغي 
أال نســتغرب لهــذه النتيجة؟

 

»فقــد قُّدمــت إلــى الضاليــن مــن الشــعب دعــوة بعــد أخــرى ليعــودوا إلــى والئهــم للــرّب. 
وقــد كانــت توّســالت األنبيــاء إليهــم رقيقــة، وإذ وقفــوا أمــام الشــعب متوّســلين إليهــم ليقومــوا 

ة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة 219(. ويصلحــوا طرقهــم أثمــرت أقوالهــم لمجــد هللا« )روح النُّبُــوَّ
ـارة التـي كانـت مـن هللا إليـه هي  كان آَحـاز يتصـف بالخـوف وليـس اإليمـان، واألخبـار السَّ
أن سـوريا وإسـرائيل سـيزوالن مـن الوجـود، أمـا الخبر المحزن فهو أن أشـور الصديقـة والحليفة 
التـي اختارهـا لتسـاعده سـتتحول لتكـون عـدًوا له أخطـر مما كانت سـوريا وإسـرائيل. فآَحاز إذ 
رفـض اإلنقـاذ الـذي قّدمـه لـه هللا مجانًـا كان يواجـه الهزيمـة األكيـدة. فـإذ كان آَحـاز يفّكر بأن 

عالَمـه كان يتهـاوى ِمـن حولـه اآلن، فـإنَّ األمـور كانت سـتزداد صعوبـة حتى ذلك. 
ــاز  ــن آَح ــم يك ــور ۱۱8: 9(. ل ــاء« )مزم ــى الرؤس ــوكل عل ــن الت ــر م ــرَّّب خي ــاء بال »االحتم
ــي فــي  ــدول الت ــى ال ــث ســيكتفي باالســتيالء عل ــر الثال ــث فاَلَِس ــاده أن تَْغلَ ــا فــي اعتق حكيًم
الشــمال ويحتــرم يهــوذا ويبقــي عليهــا، والمعــروف مــن الســجل التاريخــي لملــوك أشــور أنهــم 

ــا ال يشــبع للحصــول علــى القــوة والســلطة والنفــوذ.  عــزَّزوا رغبــة ونهًم

اقــرأ 	ملــوك 6	: 0	-8	؛ 2أخبــار 28: 20-25� مــا الــذي كان يحــدث آلَحــاز؟ وأي مبــدأ 
روحــي تــراه يتكشــف أمامنــا هنــا؟ لمــاذا ينبغــي أال نندهــش بخصــوص هــذه األفعــال؟ 

 

 

يلّخــص لنــا مــا جــاء فــي 2أخبــار 28: 20-23 مــاذا حــدث بســبب طلــب آَحــاز المســاعدة 
مــن آشــور ِعــوض أْن يتــكل علــى هللا.
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إننـا نميـل بطبيعتنـا إلـى الثقـة والركـون إلـى مـا نسـتطيع أن نـراه ونلمسـه ونتذوقه 
- األشـياء التابعـة للعالَـم المنظـور� ومـع ذلـك، فنحـن نعلـم أن أشـياء هـذا العالَـم 
سـتزول )راجـع 2كورنثـوس 	: 8	(� مـا الـذي تقولـه هـذه اآليـة لنـا، وكيـف نطّبق ما 

تقولـه علـى حياتنـا الخاصـة؟ ومـا هـو الفـرق الـذي يحدثـه هـذا التطبيـق علينا؟

19 كانون الثاين )يناير(        الثالثاء        

ما الذي يتضمنه االسم )إَِشْعَياء 8: 	-0	(
أيمكنــك أن تتصــور نفســك وأنــت تلعــب الكــرة مــع األبــن الثانــي إلشــعياء؟ فأنــت عندمــا 
ــه  ــك بالكــرة يكــون الوقــت قــد فــات. فأنــت إذ تنادي ــل لكــي يلقــي ل ــه باســمه الطوي تنادي
باســمه »يــا َمَهيْــر َشــالََل َحــاَش بـَـَز« ادفــع الكــرة نحــوي، يكــون الوقــت قــد فــات على تســجيل 
هــدف، مثــاًل. ولكــن مــا كان أطــول حتــى مــن اســمه هــو المعنــى الــذي ينطــوي عليــه ذلــك 

االســم. فمعنــاه هــو »ســلب الغنائــم قريــب وقتــل الفرائــس وشــيك«.

الرســالة التــي يشــير إليهــا معنــى االســم لهــا عالقــة واضحــة بالغــزو الوشــيك� ولكــن 
ــْعَياء 8: 	� ــن هــو المغلــوب؟ إَِش ــن هــو الغالــب وَم َم

 

 

مــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 8: 1-10 يعيــد التشــديد علــى مــا جــاء فــي أصحــاح 7. قبــل أن يصــل 
الصبــي إلــى ســن معينــة ســتغزو أشــور كالَّ مــن ســوريا وإســرائيل الشــمالية وتســلب غنائمهما. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــألن مملكــة يهــوذا قــد رفضــت رســالة هللا التــي تجلــب لهــم الطمأنينــة 
واليقيــن والتــي كانــت أشــبه بنبــع ميــاه شــيلوه الجاريــة فــي أورشــليم، فســيقهرها ملــك أشــور 

الجبَّــار والــذي رُِمــز لقوتــه بميــاه نهــر الفــرات المتدفقــة. 
ــّي  ــماء أوالد النَِّب ــى أس ــإن معن ــاعدة، ف ــور للمس ــى أش ــه إل ــاز توّج ــك آَح ــرًا ألن المل ونظ
إَِشــْعيَاء كانــت تشــير إلــى مملكــة يهــوذا كمــا إلــى مملكــة إســرائيل الشــمالية: ســلب الغنائــم 
قريــب وقتــل الفرائــس وشــيك«، »البقيــة ســتعود«. فلمــاذا كان يوجــد بعــد رجــاء؟ ألن أشــور 
انُوئِيــل )إَِشــْعيَاء 8: 8(. إال أن شــعب يهــوذا كان مــا يــزال لهــم  وإن كانــت ستكتســح أرض ِعمَّ
الوعــد القائــل، »هللا معنــا« )إَِشــْعيَاء 8: 10(. والحقيقــة أن مــا نــراه هــو موضــوع يتخلــل ِســفر 
ــه علــى أعــداء هللا فــي  ــه رغــم أحــكام هللا ودينونت ــه، وهــذا الموضــوع هــو أن ــْعيَاء بأكمل إَِش
يهــوذا وغيرهــا مــن األمــم، والتــي تنصــب عليهــا فــي شــكل كــوراث عســكرية وعذابــات ونفــي، 

فــاهلل ســيكون مــع األمنــاء الباقيــن مــن شــعبه ويعيدهــم إلــى أرضهــم.

		



ل ابنــه بشــكل قانونــي واقتــرب إلــى زوجتــه النَِّبّيــة أي  لمــاذا يخبرنــا إَِشــْعَياء بأنــه ســجَّ
اضجــع معهــا؟ إَِشــْعَياء 8: 	-	�

 

ــا  ــة. أمَّ ــة أو آي ــِه َعالم ــٍة ِبوصف ــرِه َذاَت َدالل ــي َجوه ــِن كَاَن ف ــَك االب ــَت ِوالدِة َذل إنَّ تَوقي
انُوئِيــل، فمنــذ الوقــت الــذي ُحبــل بــه فيــه وُولـِـد  فيمــا يختــص باآليــة أو العالمــة المتعلقــة بِعمَّ
وحتــى الوقــت الــذي فيــه هزمــت فيــه أشــور كل مــن ســوريا وإســرائيل الشــمالية، فســيكون 
ذلــك الزمــن كلــه أقــل فــي مدتــه مــن المــدة التــي يصــل فيهــا الصبــي إلــى المرحلــة المبكــرة 
ل  مــن تطــّوره، أي قبــل أْن يتمّكــن مــن أن يقــول »بابــا« أو »مامــا«. )إَِشــْعيَاء 8: 4(. عندمــا ســجَّ
إَِشــْعيَاء اســم الصبــي بشــكل رســمي، حتــى قَبــل أْن يحبــل بــه فــي البطــن، جعــل ِمــن اســم 

الصبــي نبــوة علنيــة يمكــن امتحــان صحتهــا بواســطة األحــداث الالحقــة.

بغــض النظــر عــن األخطــاء المتكــررة ِمــن ِقبل شــعب هللا، فــإّن هللا كان على اســتعداد 
لتخليصهــم� كيــف لنــا أن نأخــذ هــذا المبــدأ ونطّبقــه علــى أنفســنا شــخصًيا، وخاصــة 

عندمــا نتعثــر مــرة بعــد األخــرى فــي حياتنــا الروحية؟ 

20 كانون الثاين )يناير(        األربعاء        

ال خوف علينا ِمن شيء إذا كنا نخاف هللا )إَِشْعَياء 
)	5-		 :8

ــي  ــة الت ــت لألم ــن روزفل ــس األمريكــي األســبق فرانكل ــال الرئي ــة ق ــه االفتتاحي ــي خطبت ف
ثبطــت همتهــا بســبب الكســاد االقتصــادي الشــديد، »األمــر الوحيــد الــذي يجــب أن نخافــه 
هــو الخــوف ذاتــه.« ورســالة إَِشــْعيَاء النَِّبــّي لشــعب ثبطــت همتــه هــي رســالة مشــابهة: »ال 

خــوف علينــا مــن شــيء إذا كنــا نخــاف هللا.«
أنــذر هللا إَِشــْعيَاء النَِّبــّي أال يخــاف ممــا يخــاف شــعبه منه، بــل باألحرى يخــاف هللا )إَِشــْعيَاء 
س. ففــي رؤيــا 14: 6-12 مثــاًل، نجــد  ا فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ 8: 12، 13(. وهــذا موضــوع مهــم ِجــدًّ
ثالثــة مالئكــة يعلنــون رســالة تشــمل العالــم بأَْســره: خافــوا هللا واعطــوه مجــًدا، عوًضــا عــن أن 

تخافــوا القــوى األرضيــة الممثلــة بالحيوانــات التــي جــاء وصفهــا في أصحــاح 13.

كيــف تفهــم فكــرة أن نخــاف هللا؟ مــاذا تعنــي، وخاصــة فــي ضــوء الوصيــة التــي تحثنــا 
علــى محبــة هللا أيًضــا )متــى 22: 		(؟
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الخــوف الحقيقــي مــن هللا يتمثــل فــي أنــك تعتــرف بــه علــى أنــه صاحــب القــوة النهائيــة 
فــي الكــون. فــإن خــوف هللا هــذا ســيجعلك تتغلــب علــى كل خــوف آخــر. فــإذا كان هللا معــك 
ــردت  ــك تم ــك )أي ضــدك( ألن ــه. وإذا كان هللا علي ــَك دون إذن من ــن ألحــد أن يََمسُّ ــال يمك ف

عليــه، فــال يمكنــك أبــًدا أن تهــرب وتختبــئ منــه!

أال تتناقــض فكــرة أن نخــاف هللا مــع مــا جــاء فــي 	يوحنــا 	: 8	 »الَ َخــْوَف ِفــي 
ــا  الَْمَحبَّــِة، بَــِل الَْمَحبَّــُة الْكَاِملَــُة تَطْــَرُح الَْخــْوَف إِلَــى َخــاِرجٍ ألَنَّ الَْخــْوَف لَــُه َعــَذاٌب� َوأَمَّ

ــِة�« ــي الَْمَحبَّ ــْل ِف ــْم يََتكَمَّ ــاَف َفلَ ــْن َخ َم

 

الخوف على أنواع. فإذا كان لك صديق يتمتع بقوة هائلة وتتشارك معه في محبة متبادلة، 
فأنت ال تخاف من هذا الشخص القوي بمعنى أنه قد يؤذيك. ولكن مع ذلك تعّزز نوًعا من 

الخوف بمعنى أنك تعرف قوة صديقك هذا وتحترمها وتعرف أيًضا حدود صداقتك معه. 

ينبغــي علينــا كمســيحيين أال نحــب األشــياء التــي فــي العالــم، تلــك األشــياء التــي 
ــر، َحــْوَل موضــوع ُمشــابه،  يحبهــا أهــل العالــم أنفســهم )	يوحنــا 2: 5	(� فــإذ تفكّ
ــا؟ وإذا  ــا كمســيحيين أن نخافه ــي علين ــم وال ينبغ ــا العال ــياء يخافه ــد أش ــل توج ه
كان كذلــك، فمــا هــي هــذه األشــياء، ولمــاذا ينبغــي أال نخــاف منهــا؟ وفــي الوقــت 
ذاتــه، مــا هــي األشــياء التــي ال يخافهــا العالــم، والتــي ينبغــي علينــا كمســيحيين أن 

ــا 0	: 2، 	� ــى 0	: 28؛ إِْرِمَي ــاًل، مت نخافهــا؟ راجــع، مث

21 كانون الثاين )يناير(        الخميس        

الخوف والظالم على الحي الميت الجحود وناكر 
الجميل )إَِشْعَياء 8: 6	-22(

اقرأ العبارة أعاله� ماذا تخبرك؟ وما عالقتها بالملك آَحاز؟ لّخص أفكارك فيما يلي:

 

ــار 28: 4-2،  ــوك 16: 3، 4، 10-15؛ 2أخب ــة )2مل ــة الوثني ــي الديان ــق ف ــاز بعم ــورَّط آَح ت
23-25(، والتــي كانــت ذات صلــة وثيقــة بالســحر والممارســات المشــعوذة الغامضــة )قــارن 
ــرى  ــر أخ ــد مظاه ــوس 10: 20(.  وتوج ــيَاِطيِن(، 1كورنث ــان )لِلشَّ ــوا لألوث ــة 32: 17- ذبح تثني
عديــدة للســحر الحديــث تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع طقــوس الشــرق األدنــى القديــم، كمــا 

		



س. بــل وحتــى العديــد مــن  تشــهد بذلــك كتابــات ومصــادر قديمــة مــن خــارج الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
الممارســات التابعــة لحركــة »العصــر الحديــث«، مــا هــي إال مظاهــر حديثــة لتلــك الممارســات 

الســحرية الغامضــة القديمــة. 
ــى هللا  ــس عل ــى األرواح الشــريرة ولي ــاد عل ــن االعتم ــج ع ــأس النات ــْعيَاء للي إن وصــف إَِش
ــار 28: 22، 23(. ويشــير  ــاز )قــارن 2أخب ــًدا علــى الَملــك آَح ــْعيَاء 8: 21، 22(، ينطبــق جي )إَِش
إَِشــْعيَاء إلــى أنــاس مغتاظيــن وغاضبيــن ويلعنــون َملكهــم )إَِشــْعيَاء 8: 21(. وهــذا إنــذار آلَحــاز 
الــذي كان النــاس ســيلعنونه ألنــه قادهــم إلــى الســحر والشــعوذة. والحقيقــة أن آَحــاز عندمــا 
مــات اُتِْخــذ إجــراء اســتثنائي فيمــا يختــص بدفنــه يظهــر قلــة االحتــرام لــه، »لــم يأتــوا )بجثتــه( 

إلــى قبــور ملــوك إســرائيل« )2أخبــار 28: 27(. 

ــن 20: 	2؛  ــحر؟ الويي ــة للس ــات الغامض ــول الممارس ــة ح ــع التالي ــر المراج ــاذا تُخب م
تثنيــة 8	: 9-		�

 

االنفصــال عــن ممارســات الســحر الغامضــة يتعلــق بالــوالء هلل ويطبـّـق مــا جــاء فــي 1أخبــار 
ــِه الَِّتــي ِبَهــا َخــاَن  10: 13، 14، هــذا المبــدأ علــى حالــة الَملــك شــاول: »فََمــاَت َشــاُوُل ِبِخيَانَِت
ــؤَاِل. َولـَـْم  الــرَّّب ِمــْن أَْجــِل كَالَِم الــرَّّب الَّــِذي لـَـْم يَْحَفظـْـُه. َوأَيْضــاً ألَْجــِل طَلَِبــِه إِلـَـى الَْجــانِّ لِلسُّ

ــى.« يَْســأَْل ِمــَن الــرَّّب، فَأََماتـَـُه َوَحــوََّل الَْمْملََكــَة إِلـَـى َداُوَد بـْـِن يَسَّ

ــة طــرق ماكــرة تتعــرض  ــع إلــى التأثيــرات ِمــن حولــك� بأيّ تأّمــل فــي حياتــك وتطلّ
أنــت للمبــادئ الكامنــة خلــف الممارســات الســحرية الغامضــة وغيرهــا مــن مظاهــر 
األرواحيــة )مناجــاة األرواح(؟ وحتــى إذا لــم تتمكــن مــن تجّنــب هــذه الممارســات 
بشــكل عــام، فمــاذا عســاك تفعــل لتقلــل ِمــن تأثيرهــا عليــك، أو علــى أفــراد عائلتــك؟ 

22 كانون الثاين )يناير(        الجمعة        

ــم«، الفصــل  ــاب »الصــراع العظي ة، مــن كت ــوَّ ــروح النُّبُ ــرأ ل رس: اق ــدَّ ــْن ال ــد ِم لَِمِزي
ــة 610-589. ــاة األرواح«، صفح ــوان »مناج ــذي بعن ال

»وقــد كان فــي أيــام العبرانييــن فريــق مــن النــاس يدعــون أن لهــم اتصــااًل بالموتــى كمــا 
ــن  ــون م ــى القادم ــا كان يُدع ــة‹، كم ــّن ›أرواح العراف ــوم. لك ــاألرواح الي ــون ب ــي المتصل يدع
ــفر العــدد 25:  ــا ورد فــي ِس ــارن م ــاب بـــ ›أرواح شــياطين‹ )ق ــا الكت ــم األخــرى، يصفه العوال
1-3؛ مزمــور 106 : 28؛ 1كورنثــوس 10 : 20؛ رؤيــا 16 : 14(. إنَّ عمــل التعاطــي مــع أرواح 
العرافــة حكــم عليــه بأنــه رجــس أََمــام الــرَّّب وقــد نهــي عنــه نهيًــا علنيًّــا قاطًعــا تحــت قصــاص 
ــوم  ــل الي ــه يقاب ــحر نفس ــة أو الس ــم العراف ــن 20: 27( واس ــن 19: 31؛ الويي ــوت )الويي الم

		



ــوا بــاألرواح الشــريرة يعتبــر خرافــة مــن  ــأن النــاس يمكنهــم أن يتصل بــكل ازدراء. واالدعــاء ب
خرافــات العصــور المظلمــة. لكــّن مناجــاة األرواح التــي يبلــغ عــدد معتنقيهــا مئــات األلــوف 
بــل المالييــن والتــي شــقت لنفســها طريقــا فــي األوســاط العلميــة وغــزت الكنائــس ووجــدت 
قبــواًل مــن الهيئــات التشــريعية وحتــى فــي بــالط الملــوك، هــذه الخدعــة الهائلــة إْن هــي إال 
ة،  ــوَّ انتعــاش فــي زي جديــد للعرافــة المحكــوم عليهــا والمنهــي عنهــا منــذ القــدم« )روح النُّبُ

ــم، 508-507(. الصــراع العظي

أسئلة للنقاش
ــب  ــالم والكُت ــي األف ــر ف ــا يظه ــة( كم ــاة األرواح )األرواحي ــوع مناج ــش موض 	� ناق
ــم يكــن فعــل شــيء مــا لوقــف هــذه الظاهــرة  ــإذا ل ــة الشــعبية� ف ــاز والثقاف والتلف
ــد ال  ــم ق ــم أنه ــا، رغ ــا ومضاره ــن لخطورته ــه اآلخري ــا أن ننب ــا يمكنن ــرة، كم الخطي
يعتبرونهــا ســوى التهــاء ال ضــرر منــه؟ لمــاذا كان المفهــوم الصحيــح لحالــة الموتــى 

ــة مــن هــذه الخــدع؟  ا للحماي ــا جــدًّ ُمهًم

ــك الخاصــة� اجعــل بعــض أعضــاء  ــي كلمات ــا ف ــْعَياء 8: 20� أعــد كتابته ــرأ إَِش 2� اق
ــا  ــه لن ــذي يقول ــا ال ــة� م ــذه اآلي ــك له ــرأون صياغت ــة الســبت يق ــي مدرس ــك ف صف

ــا؟  ــرَّّب هن ال

	� تعّمــق أكثــر فــي فكــرة محبــة هللا وخوفــه� بأيــة طــرق تنبــع محبتنــا لــه مــن ذلــك 
الخــوف؟ أَْم أن خوفنــا هــو الــذي ينبــغ مــن محبتنــا؟ ناقــش� 

ــه، التشــديد  ــه وكلمات ــْعيَاء وعائلت رس: أعــاد هللا، مــن خــالل أعمــال إَِش ــدَّ ــص ال ُملَخَّ
علــى رســالة اإلنــذار والرجــاء أال وهــي: النهــج المأمــون الوحيــد هــو الثقــة بــأن هللا يعــرف مــا 
يفعلــه. فهــو يمتلــك المحبــة والقــوة ليقــود ويحمــي أولئــك الذيــن يطلبــون منــه ذلــك، كمــا 
أنــه يلبــي كافــة احتياجاتهــم. أمــا الذيــن يتحولــون عــن هللا ويطلبــون مــن غيــره، فليــس لهــم 

ســوى قتــام الظــالم. 
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* 23-29 كانون الثاين )يناير(    الدرس الخامس    

الم، النَِّبّيل َملِك السَّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إَِشــْعَياء 9: 	-5؛ إَِشــْعَياء 9: 6، 	؛ إَِشــْعَياء 9: 8-0	: 		؛ 

إَِشــْعَياء 		؛ إَِشــْعَياء 		: 	-6�

يَاَسـُة َعلَى كَِتِفِه، َويُْدَعى اْسـُمُه  ُه يُولَُد لََنا َولَـٌد َونُْعطَى ابًْنـا، َوتَكُوُن الرِّ آيـة الحفـظ: »ألَنَـّ
ـالَِم« )إَِشـْعَياء 9: 6(� َعِجيًبـا، ُمِشـيرًا، إِلًهـا َقِديرًا، أَبًا أَبَِديًّا، رَئِيَس السَّ

»وقــف الدكتــور روبــرت أوبنهيمــر، الــذي أشــرف علــى صنــع أول قنبلــة ذريــة، أمــام لجنــة 
الكونكــرس فــي الواليــات المتحــدة حيــث ســألوه فيمــا إذا كان يوجــد أي دفــاع أو أيــة حمايــة 
ــا  ــد‹. ولم ــول، ›بالتأكي ــم هــذا بالق ــاء العظي ــم الفيزي ــاك. فأجــاب عالِ ــن هــذا الســالح الفت ِم
ســألوه، ›ومــا هــو الدفــاع؟‹ نظــر الدكتــور روبــرت إلــى الحاضريــن الذيــن ســادهم الصمــت 
والترقــب، وقــال بهــدوء ›الّســالم‹ « ]تجميــع بــول لــي تــان، موســوعة 7.700 رســم توضيحــي: 

عالمــات األزمنــة )روفايــل، إم دي: أشــورانس ببليشــرز، 1985(، صفحــة 989[.
السالم هو حلم مراوغ بالنسبة للجنس البشري. تذهب التقديرات إلى أن العالَم منذ نشأة 
السنوات  تلك  وخالل  الوقت.  من  فقط  بالمائة   8 بنسبة  تام  سالم  في  كان  المسّجل،  التاريخ 
اُنتُهك ما ال يقل عن ثمانية آالف معاهدة. )بول لي تان، صفحة 987، بتصرّف(. وخالل نصف 
القرن الذي تال نهاية الحرب العالمية األولى والتي اُفترض فيها أن تكون الحرب التي تنهي كافة 

الحروب، لم توجد سوى دقيقتين فقط من السالم عن كل سنة حرب. 
فــي ســنة 1895، رصــد ألفريــد نوبــل، مختــرع الديناميــت مبلًغــا مــن المــال لتقديــم جائــزة 
ــي الســنوات  ــارزة صــوب الســالم. ولكــن ف ــون مســاهمات ب ــن يقدم ســنوية لألشــخاص الذي
ــي  ــن ف ــوا متورطي ــذه، كان ــل ه ــزة نوب ــوا جائ ــن ربح ــض الذي ــى بع ــة، فحت ــة الماضي القليل

نزاعــات وصراعــات عنيفــة. 
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يتنــاول درســنا هــذا األســبوع الحديــث عــن الشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع أن يجلــب 
الســالم الحقيقــي الدائــم إلــى األبــد. 

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم الموافق، 30 كانون الثاني )يناير(.

24 كانون الثاين )يناير(        األحد        

نهاية الظلمة واالكتئاب بالنسبة للجليل )إَِشْعَياء 9: 	-5(
ــْعَياء 9: 	 بكلمــة »ولكــن« )أو »مــع ذلــك«( التــي تــدل  لمــاذا تبــدأ اآليــة فــي إَِش

علــى مقارنــة بيــن مــا ســبقها؟ 

 

يصـف مـا جـاء فـي إَِشـْعيَاء 8: 21، 22 حالـة َمـن يتحـول إلـى السـحر عـوض الثقـة بـاهلل. 
الَِم ُهْم َمطُْروُدوَن« )إَِشـْعيَاء  يـِق، َوإِلَى الظَـّ ة َوظُلَْمة، قَتَام الضِّ فحيثمـا ينظـر أولئـك يرون » ِشـدَّ
8: 22(. وبالمقارنـة المتباينـة مـع هـذه الحالة سـيأتي وقـت »الَ يَُكوُن ظَـالٌَم لِلَِّتـي َعلَيَْها ِضيٌق« 
)إَِشـْعيَاء 9: 1(. فسـكان منطقـة الجليـل هـم الذيـن تتحـدث عنهـم اآليـة هنا على أنهـم ينالون 
بَركـة خاصـة، وهـذه البَركـة هـي النور العظيـم )إَِشـْعيَاء 9: 2(. فاألمة سـيتضاعف عدد سـكانها 

رِِها« )إَِشـْعيَاء 9: 4(.  وسـتهتف فرًحـا ألن هللا كان سيكسـر عنهـا »قَِضيب ُمَسـخِّ
ــى أن  ــع إل ــبب يرج ــل، فالس ــرة الجلي ــة بحي ــن منطق ــا ع ــث هن ــاء الحدي ــاذا ج ــا لم أم
هــذه المنطقــة كانــت مــن بيــن أول المناطــق العبريــة التــي تُهــزم. فاســتجابة لطلــب آَحــاز 
للمســاعدة، اســتولى تَْغلَــث فاَلَِســر الثالــث علــى منطقــة الجليــل وعبــر األردن وأخذهــا مــن 
ــه أســر بعــض الســكان وحــّول تلــك المنطقــة كلهــا إلــى  مملكــة إســرائيل الشــمالية. كمــا أن
واليــات أشــورية )2ملــوك 15: 29(. وهكــذا جــاءت رســالة النَِّبــّي إَِشــْعيَاء بــأن المنطقــة التــي 

ــى فــي الحصــول علــى اإلنقــاذ.  ــا األول هزمــت أواًل ســتكون أيًض

َمن الذي استخدمه هللا لينقذ شعبه؟ إَِشْعَياء 9: 6، 	�

 

متى وكيف تمت نبوة إَِشْعَياء 9: 	-5؟ متى 	: 2	-25�

 

ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تكــون خدمــة المســيح المبكــرة فــي منطقــة الجليــل، حيــث 
ــار الســارة المتعلقــة بملكــوت هللا، وبتقديــم الشــفاء  م الرجــاء للنــاس بإعالنــه عــن األخب قــدَّ

		



للنــاس، بمــا فــي ذلــك تحريــر المجانيــن مــن عبوديــة الســحر والشــعوذة )متّــى 4: 24(.
س في أخــذ أحداث  نســتطيع هنــا أن نــرى مثــااًل كامــاًل ودقيًقــا عــن طريقــة الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــت ســتتم  ــى أحــداث كان ــم واســتخدامها لإلشــارة المســبقة إل ــد القدي ــي زمــن العه تمــت ف
فــي العهــد الجديــد. لقــد خلــط هللا فــي حكمتــه الصــور والرمــوز مــن حقبــة زمنيــة محــددة 
ــا دمــج المســيح خــراب  ــى 24 عندم ــي مت ــا يتضــح ممــا جــاء ف ــة أخــرى. كم ــات زمني بحقب

أورشــليم ســنة 70م بنهايــة العالــم. 

إذا ســألك أحدهــم، مــا الــذي أنقــذك المســيح منــه وحــررك، فمــاذا يكــون جوابــك؟ 
وأيــة شــهادة شــخصية تســتطيع تقديمهــا فيمــا يختــص بقــوة المســيح فــي حياتــك؟ 

25 كانون الثاين )يناير(        االثنني        

يُولَُد لََنا َولٌَد )إَِشْعَياء 9: 6، 	(
تلــك هــي الــوالدة الثالثــة الخاصــة المذكــورة فــي ســفر إَِشــْعيَاء، بعــد ِذكــر ميــالد كل مــن 

عمانوئيــل ومهيــر شــالل حــاش بــز.

ما هو الشيء الخاص بخصوص االبن المذكور في إَِشْعَياء 9: 6، 	؟

 

الحــظ أن المنِقــذ لــه عــدة أســماء وألقــاب تَِصفــه بطــرق مختلفــة. وكان للملــوك واآللهــة 
فــي الشــرق األدنــى القديــم، عــدة أســماء إلظهــار عظمتهــم. 

ــا«، مثلمــا وصــف مــالك الــرَّّب اإللهــي اســمه لمنــوح والــد شمشــون  ُدعــي اســمه »عجيبً
علــى أنــه »عجيــب« )قضــاة ۱3: ۱8( نفــس األصــل العبــري للكلمــة، ثــم صعــد باتجــاه الســماء 
مــع نيــران الذبيحــة علــى المذبــح الــذي بنــاه )قضــاة 13: 20(، وبهــذا أشــار إلــى ذبيحــة نفســه 

التــي كان ســيقّدمها بعــد ذلــك بمــا يزيــد عــن ألــف ســنة.
ــا  ــدي )»أبً ــق األب ــرًا«( والخال ــا قدي ــي )»إلًه ــل إله ــه طف ــى أن ــا عل ــه أيًض ــير إلي ــد أُش وق
أبديًّــا«(؛ انظــر لوقــا 3: 38: »آدم ابــن هللا« بمعنــى أن المســيح هــو الــذي خلقــه. قــارن يوحنــا 
1: 1-3، 14(. هــو الملــك الــذي جــاء مــن ســاللة داود، وملكوتــه هــو ملكــوت الســالم الــذي 

يبقــى إلــى األبــد.

باإلشارة إلى كل تلك األوصاف والصفات، َمن يكون هذا االبن؟ راجع لوقا 2: 8-		�
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ــا. ولكــن الوصــف الــذي جــاء  حــاول بعضهــم تطبيــق هــذه الشــخصية علــى الملــك َحزَِقيَّ
عنهــا يفــوق بكثيــر أي إنســان عــادي. وال يمكــن تطبيــق هــذه الشــخصية إاّل علــى واحــد فقــط 
ــرَّّب يســوع المســيح ابــن هللا والخالــق الكلــي القــوة )يوحنــا 1: 1-3، 14؛ كولوســي 1:  هــو ال
5-17؛ كولوســي 2: 9؛ عبرانييــن 1: 2(، والــذي ُولــد لنــا لكــي يخلّصنــا ويمنحنــا الســالم. لقــد 
ــى 28: 20-18(.  ــدوام )مت ــى ال ــا عل ــى األرض، وهــو معن ــي الســماء وعل ــال كل الســلطان ف ن
فبينمــا احتفــظ بألوهيتــه، صــار أيًضــا بشــرًا وســيحتفظ ببشــريته دائًمــا، وهــو قــادر أن يرثــي 

ــٌد »... إلــى األبــد! ــا َولَ ــُد لََن لضعفاتنــا فــي كل وقــت )عبرانييــن 4: 15(. »ألنَّــه يُولَ
»عندمــا جــاء الــرَّّب يســوع إلــى عالمنــا هــذا، الحقــه الشــيطان منــذ والدتــه فــي المــذود 
ــذات  ــكار ال ــه يطلــب إن ــى هللا أن ــة. لقــد وجــه الشــيطان التهمــة إل ــه فــي جلجث وحتــى موت
مــن المالئكــة دون أن يعــرف هــو شــيئًا عــن معناهــا العملــي ألنــه لــم ينكــر ذاتــه مــن أجــل 
اآلخريــن أو يضحــي فــي ســبيلهم. تلــك كانــت التهمــة التــي وجههــا الشــيطان ضــد هللا فــي 
الســماء. وبعــد أن طُــرد الشــيطان مــن الســماء وواصــل اتهامــه هلل علــى أنــه يطلــب الخدمــة 
مــن اآلخريــن دون أن يُقــِدم هــو عليهــا. فجــاء المســيح إلــى العالــم ليواجــه هــذه االتهامــات 

ــارة، المجلــد األول، صفحــة 406(.  الباطلــة، وليُظهــر صفــات اآلب الســماوي« )رســائل مخت

ماذا يخبرنا االقتباس السابق عن صفات هللا؟ 

26 كانون الثاين )يناير(        الثالثاء        

قضيب غضب هللا )إَِشْعَياء 9: 0-8	: 		(
ــس  ــاذ الشــعب اليائ ــأ بإنق ــذي يتنب ــْعيَاء 9: 1-5 وال ــي إَِش ــاء ف ــا ج ــر م ــذا الجــزء يفّس ه
الجالــس فــي ظلمــة المــوت والعــذاب والــذي وثــق فــي الســحر والشــعوذة فســقط ضحيــة 
ــرْتَُهنَّ  رِِه كَسَّ الغــزو العســكري والقمــع والظلــم: »ألَنَّ نِيــَر ثِْقلِــِه، َوَعَصــا كَِتِفــِه، َوقَِضيــَب ُمَســخِّ

ــْعيَاء 9: 4(. ــاَن« )إَِش ــْوِم ِمْديَ ــي يَ ــا ِف كََم

اقــرأ المزيــد عــن عذابــات شــعب هللا كمــا وردت فــي اآليــات الســابقة� قــارن ذلــك مــع 
اللعنــات الــواردة فــي الوييــن 26: 		-9	� لمــاذا عاقــب هللا شــعبه علــى مراحــل ِعــوض 

معاقبتهــم دفعــة واحــدة؟ علــى مــاذا يــدل ذلــك فيمــا يختــص بصفاتــه وأهدافــه؟ 

 

لـو أن هللا أراد إهـالك شـعبه لـكان قد سـلمهم في يد األشـوريين علـى الفور. ولكنـه »يَتَأَنَّى 
َعلَيَْنـا، َوُهـَو الَ يََشـاُء أَْن يَْهلِـَك أُنَـاٌس، بَـْل أَْن يُْقِبـَل الَْجِميـُع إِلَـى التَّْوبَـِة« )2بطـرس 3: 9(. وكما 
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حـدث فـي أيـام القضـاة، فقـد سـمح هللا لرعايـا مملكتـي يهـوذا وإسـرائيل أن يعانـوا من بعض 
نتائـج حماقتهـم، لكـي يفهمـوا ويسـتفيقوا لمـا كانوا يفعلـون وتكون لهـم الفرصة ألن يحسـنوا 
االختيـار. وعندمـا أصـروا علـى عنادهـم وواصلـوا السـير فـي طريق الشـر وقسـوا قلوبهم ضده 
ولـم يذعنـوا لاللتماسـات التـي أرسـلها لهـم مـن خالل رسـله، سـحب عنهـم حمايته. ومـع ذلك 
لـم يرتعـدوا بـل تمـادوا فـي عصيانهـم وتمردهم. وقـد تكررت هـذه الحلقة من األحـداث حتى 

وصلـوا إلـى الحضيـض ولـم يكـن مـن شـيء يسـتطيع هللا فعله لهـم أكثر مـن هذا.

اقــرأ إَِشــْعَياء 9: 8-0	: 2� مــا هــي الخطايــا التــي أذنــب الشــعب بهــا؟ وفــي حــق َمــن 
ارتكبوهــا؟ وَمــن الذيــن أذنبــوا بينهــم؟ 

 

 

س كلــه أال وهــو مبــدأ حريــة اإلرادة. لقــد  مــا نــراه هنــا هــو مــا يتجلــى عبــر الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
خلــق هللا البشــر أحــراًرا )كان ال بــد مــن خلقهــم كذلــك، وإال لمــا اســتطاعوا أن يحبــوه حًقــا(، 
ــد األخــرى  ــرة بع ــع أن هللا يســعى الم ــار الخطــأ والشــر. وم ــة اختي ــة تتضمــن إمكاني والحري
الســتردادنا إلــى الصــواب بإعــالن محبتــه وصفاتــه لنــا، إال أنــه يســمح لنــا أيًضــا بمواجهــة ثمــار 
ونتائــج قراراتنــا الخاطئــة مــن ألــم وعــذاب وخــوف واضطــراب... إلــخ، لكــي يســاعدنا علــى 
إدراك المــدى الــذي ســنصل إليــه عندمــا نتحــول عنــه. ومــع ذلــك، فكــم مــن مــرة ال تفلــح 
ــرَّّب. حريــة  ــة ويأتــون إلــى ال حتــى هــذه المصائــب، فــي جعــل النــاس يتخلــون عــن الَْخِطيَّ
اإلرادة رائعــة، ولوالهــا لمــا كنــا بشــر بمعنــى الكلمــة. ولكــن ويــل للذيــن يســيئون اســتخدامها.

كيف استخدم هللا العذاب في حياتك الخاصة ليحّولك بعيًدا عن مسلك خاطئ؟

27 كانون الثاين )يناير(        األربعاء        

»يَْنُبُت ُغْصٌن ِمْن أُُصولِِه« ]الجزع والغصن في 
واحد[ )إَِشْعَياء 		(

َمــن هــو القضيــب الــذي يخــرج مــن جــذع يســى والُمشــار إليــه فــي إَِشــْعَياء 		: 	؟ 
ــا 	: 8؛ 6: 2	� راجــع أيًضــا زكري

ــْعيَاء 10: 33، 34 عــن  ــواردة فــي إَِش ــْعيَاء 11: 1 تكــرار الصــورة ال ــا جــاء فــي إَِش ــد م يعي
الشــجرة المنتزعــة مــن األرض. و »جــذع يســى« يرمــز إلــى فكــرة أن ســاللة داود )ابــن يســى( 
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ســتفقد قوتهــا )دانيــال 4: 10-17، 20-26(. ولكــن ســيخرج قضيــب مــن الجــذع الــذي يبــدو 
أنــه مــات، وهــذه إشــارة إلــى حاكــم يتحــدر ِمــن ســاللة داود. 

لمــاذا ُدعــى الحاكــم الجيــد الــذي مــن ســاللة داود بـــ »أصــل يســى« أيًضــا )إَِشــْعَياء 		: 
0	(؟ ومــا معنــى هــذا؟ رؤيــا 22: 6	�

ــُة َداُوَد«  يَّ ــُل َوُذرِّ ــا يســوع المســيح الــذي هــو »أَْص هــذا الوصــف ال ينطبــق إال علــى ربن
)رؤيــا 22: 16(. فقــد جــاء المســيح مــن نســل داود )لوقــا 2: 23-31(، والــذي بــدوره انحــدر 
مــن آدم »ابــن هللا« )لوقــا 3: 38( بمعنــى أن المســيح خلقــه )قــارن يوحنــا 1: 1-3، 14(. وهكــذا 

كان المســيح ســلًفا )َجــّد أعلــى( لــداود كمــا كان أيًضــا ذريتــه!

ــريرة  ــج الش ــرات والنتائ ــة داود التأثي ــن ذري ــد م ــم الجدي ــس الحاك ــرق يعك ــة ط بأي
للخطيــة واالرتــداد؟ إَِشــْعَياء 		�

ذلــك الحاكــم يفّكــر ويعمــل بانســجام وتآلــف مــع هللا ويقضــى بعــدل ويعاقــب األشــرار 
ويجلــب الســالم. فعندمــا يتولــى الــرَّّب الحكــم فهــو ســيعيد ويوّحــد البقيــة األمينة في إســرائيل 
ــْعيَاء 10: 20-22(. وســتكون هنــاك مملكــة متحــدة وقويــة كمــا فــي أيــام  ويهــوذا )قــارن إَِش
الملــك داود الــذي هــزم الفلســطينيين وغيرهــم مــن األعــداء. ولكــن الحاكــم الجديــد ســيكون 
ــا فــي جوهرهــا.  ــى الطبيعــة ذاته ــى إل ــه ســيعيد الســالم حت أعظــم مــن داود مــن حيــث إن
والحيوانــات المفترســة ال تعــود تلتهــم غيرهــا مــن الحيوانــات األضعــف، بــل ســتعيش كافــة 

الحيوانــات مًعــا فــي ســالم )إَِشــْعيَاء 11: 9-6(.

ــن  ــيح أَْم ع ــيء األول للمس ــن المج ــدث ع ــْعَياء 		 تتح ــي إَِش ــواردة ف ــّوة ال ــل النب ه
ة� َضــع اآليــات التــي تتحــدث  ــن فــي النُُّبــوَّ المجــيء الثانــي أَْم عــن االثنيــن مًعــا؟ تمعَّ
ــي  ــات الت ــع اآلي ــرى، َض ــٍة أخ ــي قائم ــة؛ وف ــي قائم ــيح ف ــيء األول للمس ــن المج ع

ــيح�  ــي للمس ــيء الثان ــن المج ــدث ع تتح

المجــيء األول والثانــي للمســيح يُعرضــان أمامنــا فــي إَِشــْعيَاء 11 فــي صــورة واحــدة. فهمــا 
ــة واحــدة أو جنبيــن  ــا ألنهمــا جــزءان مــن مجمــوع واحــد، مثــل وجهيــن لعمل مرتبطــان مًع
ــذي  ــيء األول، ال ــن: المج ــدوث المجيئي ــزم ح ــداء يل ــة الف ــم خط ــي تت ــدة. ولك ــرة واح لطائ
حــدث بالفعــل، والثانــي الــذي ننتظــره بوصفــه اإلتمــام النهائــي لكافــة مــا نرجــوه كمســيحيين.

مـــا الـــذي أنجـــزه المســـيح فـــي مجيئـــه األول ممـــا يمنحنـــا مثـــل هـــذا اليقيـــن 
ـــه  ـــج عن ـــم ينت ـــيء األول إذا ل ـــون للمج ـــى يك ـــي، وأي معن ـــيء الثان ـــوص المج بخص

المجـــيء الثانـــي؟ 

		



28 كانون الثاين )يناير(        الخميس        

يِني« )إَِشْعَياء 2	: 	-6( »َفُتَعزِّ
ــرة مــن الحمــد  ــة مزمــور أو ترنيمــة قصي ــْعيَاء هــو بمثاب ــي عشــر مــن إَِش األصحــاح الثان
ــى لســان  ــذي جــاء عل ــور ال ــة. وهــذا المزم ــة القوي ــه الرحيم ــن أجــل تعزيت والتســبيح هلل م
أحــد أعضــاء البقيــة الُمســتعادة، يُقــارن بيــن اإلنقــاذ الــذي وعــد بــه الــرَّّب وبيــن ذلــك الــذي 
اختبــره العبرانيــون بالخــروج مــن مصــر )راجــع إَِشــْعيَاء 11: 16(. وهــو أشــبه بترنيمــة موســى 
والعبرانييــن عندمــا أنقذهــم هللا مــن جيــش فرعــون عنــد البحــر األحمــر )راجــع خــروج 15(. 

ــا 5	: 2-	، ترنيمــة موســى  ــي رؤي ــا جــاء ف ــْعَياء 2	 بم ــي إَِش ــارن ترنيمــة الحمــد ف ق
ــد هلل؟  ــان الحم ــدم الترنيمت ــيء تق ــى أي ش ــروف� عل ــة الخ وترنيم

 

مــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 12: 2 يــكاد يصــف المنقــذ القــادم علــى أنــه ربنــا ومخلّصنــا يســوع 
ــا«. واالســم »يســوع«  ــي َخالًَص ــاَر لِ ــْد َص ــي ... َوقَ ــَوَذا هللُا َخالَِص ــة، »ُه ــول اآلي المســيح إذ تق

يعنــي هللا خــالص )قــارن متــى 1: 21(. 

ما مغزى الفكرة المتضمنة في اسم يسوع على أنه الخالص؟ 

 

ــه خــالص. إنَّ حضــور  ــل هــو ذات ــْعيَاء 12: 6(؛ ب ــرَّّب ال يهــب الخــالص وحســب )إَِش إنَّ ال
قــدوس إســرائيل بيننــا )إشــعياء 12: 6( هــو كل شــيء بالنســبة لنــا. هللا معنــا! فالمســيح لــم 
يجــر المعجــزات وحســب، بــل هــو نفســه »َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ بَيَْنَنــا« )يوحنــا 1: 14(. وهــو 
لــم يحمــل خطايانــا وحســب علــى الصليــب، بــل صــار خطيــة مــن أجلنــا )2كورنثــوس 5: 21(. 

وهــو ال يصنــع الســالم وحســب، بــل هــو ســالمنا )أفســس 2: 14(.
ــْعيَاء 11: 10(. عندمــا  ــة )أو عالمــة( للشــعوب )إَِش ال عجــب أن أصــل يســى ســيقف كراي
رُِفــع ربنــا ومخلّصنــا يســوع المســيح علــى الصليــب جــذب كافــة الشــعوب إليــه )يوحنــا 12: 
32، 33(! ســترجع البقيــة إلــى »هللا القديــر« )إَِشــْعيَاء 10: 21(، »رئيــس الســالم« )إَِشــْعيَاء 9: 6(.

ــَداء  تأمــل أكثــر فــي فكــرة كــون المســيح هــو خالصنــا� اقــرأ روميــة 	: 	2 »��� الِْف
ــا يســوع المســيح  ــا ومخلصن ــمَّ فــي ربن ــيحِ«� فالخــالص أمــٌر ت ــوَع الَْمِس ــِذي ِبَيُس الَّ
لــه المجــد� ومــن خــالل نعمــة هللا ورحمتــه يمكــن أن يكــون لنــا نصيــب فــي هــذا 
الخــالص األبــدي أيًضــا� وبمعنــى آخــر، فهــذا الفــداء الــذي كان فــي المســيح يمكــن 
أن يصيــر لنــا باإليمــان وليــس باألعمــال، ألن أعمالنــا مهمــا كانــت صالحــة ال يمكــن 
أن تفدينــا، ألن الفــداء ال يتــّم لنــا إال مــن خــالل أعمــال المســيح التــي يحســبها لنــا 

	2



باإليمــان� كيــف تمنحــك هــذه الحقيقــة الرجــاء واليقيــن بالخــالص، وخاصــة عندمــا 
يــكاد الشــعور بعــدم اســتحقاقك أن يغمــرك ويطغــي عليــك؟ 

29 كانون الثاين )يناير(        الجمعة        

رس: »إنَّ قلــب األب البشــري يحــن إلــى ابنــه. إنــه يتطلــع فــي وجهه  لَِمِزيــد ِمــْن الــدَّ
ــا علــى صغيــره مــن خطــر الحيــاة. إنــه يتــوق لحمايــة ابنــه العزيــز مــن  ويرتعــد ويــرى خوفً
ــد  ــه الوحي ــذل ابن ــات. ولكــن هللا ب ــن التجــارب والصراع ــه وبي ــد بين ــوة الشــيطان وأن يباع ق
ليالقــي صراًعــا أقســى مــرارة، وليُقــِدم علــى مخاطــرة أشــد هــواًل حتــى تنكشــف معالــم طريــق 
ــَماَواُت،  ــا السَّ ــي أَيَّتَُه ــا 10:4. ›تَرَنَِّم ــُة‹ – 1يوحن ــَي الَْمَحبَّ ــي هــَذا ِه ــا. ›ِف ــام صغارن ــاة أم الحي

ــوَّة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 39(.  ــا األَرُْض‹ – إشــعياء 49: 13« )روح النُّبُ َوابْتَِهِجــي أَيَّتَُه
»المسيح هو الذي قَِبل مواجهة الشروط الالزمة لخالص البشر. لم يمكن ألي مالك أو أي 
مخلوق آخر أن يضطلع بهذا العمل العظيم. فلم يوجد َمن هو كفؤ له سوى ربنا ومخلِّصنا يسوع 
المسيح، له كل المجد. فليس غير ابن االنسان وحده أن يُرفع ألنه ذات طبيعة إلهية، وليس غير 
هللا يستطيع أن يتمم عملية الفداء. وقد وافق ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أن يربط نفسه مع 
البشر األثمة غير األمناء واالشتراك في الطبيعة البشرية ليسفك دمه من أجلهم ويقدم نفسه 
السماوي، وتم تقدير  المجلس  الَْخِطيَّة في  تّم قياس فداحة  لقد  ذبيحة كفارة عن خطاياهم. 
العقاب اإللهي عليها وغضب هللا وسخطه حيالها، ومع ذلك، أعلن ربنا ومخلّصنا يسوع المسيح 
قراره بأنه سيأخذ على عاتقه مسؤولية تتميم الشروط التي بموجبها يمكن منح الرجاء للجنس 

البشري الساقط« )عالمات األزمنة، 5آذار/مارس، 1896(. 

أسئلة للنقاش: 
م هللا أمامنـا المجـيء األول والثانـي للمسـيح فـي  	� رأينـا فـي إَِشـْعَياء 		 كيـف قـدَّ
صـورة واحـدة� وهـذا قـد يوضـح، بشـكل مـا، لمـاذا رفـض بعض اليهـود المسـيح في 
مجيئـه األول� فُهـم قـد توقعـوا منـه أن يحقـق أشـياء كانت سـتّتم في مجيئـه الثاني� 
مـاذا يخبرنـا ذلـك حـول أهميـة أن يكـون لنـا المفهـوم الصحيـح حول طبيعـة مجيء 
المسـيح؟ كيـف يمكـن لـآراء الخاطئـة، مثاًل، عـن مجيئه الثانـي، أن توقـع الناس في 
خدعـة الشـيطان الكبـرى فـي نهايـة الزمـن؟ راجع كتـاب الصـراع العظيـم، الفصل 9	�

رس: فـي زمـن النَّبـي إَِشـْعيَاء، الذي يعني اسـمه »خالص الـرَّّب«، وعد  ـص الـدَّ ُملَخَّ
هللا بالخـالص واإلنقـاذ للبقيـة الباقية ِمن شـعبه، ِمـن الّضيق والظلم واالضطهـاد الذي كان 
سـيأتي عليهـم نتيجـة لالرتـداد القومـي العـام. وتجـد نبـوة الرجـاء هـذه إتمامهـا النهائي 

واألخيـر فـي ربنـا وُمخلّصنا يسـوع المسـيح، الذي اسـمه يعني »الـرَّّب خالص.« 

		



* 30 كانون الثاين )يناير(- 5شباط )فرباير(    الدرس السادس    

الكبرياء والمباهاة

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: إَِشْعَياء 		؛ إَِشْعَياء 		: 2-22؛ إَِشْعَياء 		؛ إَِشْعَياء 	2-	2� 

ــه،  ــى كتف ــة عل ــون الرياس ــا، وتك ــى ابن ــد ونعط ــا ول ــد لن ــه يول ــظ: “ألن ــة الحف آي
ــْعَياء 25: 9(� ويدعــى اســمه عجيبــا، مشــيرا إلهــا قديــرا، أبــا أبديــا رئيــس الســالم )إَِش

بعــد أن أنهــى خــادم اإلنجيــل عظتــه القويــة، تقّدمــت منه ســيدة مــن الحاضريــن وأخبرتــه 
بأنهــا تعانــي مــن الَكــرب والضيــق العقلــي، وأنهــا تريــد االعتــراف بخطيــة عظيمــة فــي حياتهــا. 

فســألها القــس عــن نــوع تلــك الَْخِطيَّــة. 
ــر، ألننــي جلســت أمــام مرآتــي علــى مــدى ســاعات  فقالــت الســيدة، »إنَّهــا خطيــة التكبّ

أتأمــل فــي جمالــي كل يــوم.«
 فأجــاب القــس قائــاًل، »لــم تكــن تلــك الَْخِطيَّــة تتعلــق بالكبريــاء، بــل باألحــرى بالتخيّــل. 

)بمعنــى أنهــا لــم تكــن جميلــة بالفعــل، بــل ُخيِّــل لهــا ذلــك – المترجــم(.
ــاح  ــاء تجت ــوي، والكبري ــالك الق ــك الم ــيفر، ذل ــب لوس ــي قل ــة ف ــأت الَْخِطيَّ ــذ أن نش من
ــل أشــياء عــن نفســه  الجميــع دون أي احتــرام لحــدود الواقــع، إْذ أن اإلنســان كثيــرًا مــا يتخيّ
أبعــد مــا تكــون عــن الحقيقــة، ويفتخــر بهــا. هــذه المعضلــة تـُـرى فــي أســوأ مظاهرهــا فــي 
ــا فــي البشــرية  ــاء الروحــي. وهــي صفــة بغيضــة ويؤســف له ــن يعــززون الكبري ــك الذي أولئ
الفاســدة التــي ال يمكــن أن تنــال الخــالص إال مــن خــالل أعمــال شــخص بديــل نيابــة عنهــم. 

ســنتأمل هــذا األســبوع فــي أصــل التكبــر والتباهــي والتفاخــر، وهــي خطايــا أصليــة 
بمعنــى أنهــا علّــة كل الخطايــا األخــرى.

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم الموافق، 6 شباط )فبراير(.

		



31 كانون الثاين )يناير(        األحد        

الدينونة على األمم )إَِشْعَياء ۱۳(
ــفر الــذي يحمــل اســمه )قــارن إَِشــْعيَاء  جــاء فــي إَِشــْعيَاء ۱:۱3 أنَّ إَِشــْعيَاء هــو كاتــب السِّ
ــن  ــفره، وتتضم ــن ِس ــًدا ِم ــًما جدي ــدأ ِقس ــاح يب ــذا األصح ــدو أن ه ــْعيَاء 2: 1(. ويب 1: 1؛ إَِش

ــا. ــة، ســنلقي نظــرة عليه ــى أمــم مختلف ــة عل ــا بالدينون األصحاحــات ۱3 - ۲3 أحكاًم

لماذا بدأت النبوات ضد األمم ببابل؟

 

ــْعيَاء 10: 5-34. وكانــت أشــور تشــكل  لقــد ســبق وأُعلنــت الدينونــة علــى أشــور فــي إَِش
ــْعيَاء 14: 24-27 يكــّرر  ــْعيَاء. وفــي حيــن أنَّ مــا جــاء فــي إَِش ــّي إَِش أكبــر خطــر فــي أيــام النَِّب
ــاول بشــكل  ــإّن مــا جــاء فــي األصحاحــات ۱3- ۲3 يتن ــم أشــور، ف باختصــار خطــة هللا بتحطي

رئيــس قــوى أخــرى كانــت تشــكل أيًضــا بعــض الخطــر، وأهمهــا بابــل.
فــإذ كانــت بابــل تتمتــع بحضــارة عريقــة وإرث روحــي وسياســي عميــق، تطــورت فيمــا 
بعــد لتشــّكل قــوة فائقــة. وقــد هزمــت بابــل مملكــة يهــوذا وَســبَْت شــعبها، ولكــن مــن وجهــة 
نظــر بشــرية فــي وقــت إشــعياء، لــم يبــدو أن بابــل تشــّكل أي تهديــد لشــعب هللا. فقــد كانــت 
أشــور تســيطر علــى بابــل خــالل فتــرة طويلــة مــن حيــاة النَِّبــّي إَِشــْعيَاء وخدمتــه. ومنــذ ســنة 
ــًكا عليهــا تحــت اســم  ــن َمل ــر الثالــث علــى بابــل وأُْعلِ ــث فاَلَِس ۷۲8 ق.م. عندمــا ســيطر تَْغلَ
ــون  ــوك البابلي ــاد المل ــار 5: 26(، أع ــوك 19:15؛ 1أخب ــع 2مل ــرش )راج ــم الع ــو اس ــول، وه فُ
الســيطرة علــى بابــل عــدة مــرات )۷۱0 ق.م. و702. ق.م. و689 ق.م. و648 ق.م.(. ولكــن 
كانــت بابــل فــي النهايــة ســتصبح القــوة العظمــى فــي المنطقــة والتــي ســتدمر مملكــة يهــوذا.

اقــرأ إَِشــْعَياء ۱۳ والحــظ اللغــة القويــة الُمســتخدمة فيــه� لمــاذا يتســّبب هللا الرحيــم 
ــاء  ــك أن أبري ــن ش ــا ِم ــا؟ فم ــمح به ــى يس ــداث أو حت ــذه األح ــي ه ــب ف والُمِح
ــا  ــف لن ــْعَياء 		: 6	(؟ كي ــع إَِش ــا )راج ــن جرائه ــا م ــيتألمون أيًض ــوا س ــن كان كثيري
ــاب  ــات الِكَت ــات وكل آي ــى هــذه اآلي ــاذا ينبغــي عل ــم تصــرّف هللا هــذا؟ وم أن نفه
ــة والشــر، أن تخبرنــا  س التــي تتحــدث عــن غضــب هللا وســخطه علــى الَْخِطيَّ الُمَقــدَّ
ــة والشــر الكريهــة؟ أفليســت الحقيقــة المجــردة بــأن هللا الكُلّــي  عــن طبيعــة الَْخِطيَّ
ــة؟ علينــا  المحبــة يتصــرف هكــذا، هــي أكبــر دليــل يُظهــر لنــا مــدى شــناعة الَْخِطيَّ
م هــذه التحذيــرات مــن خــالل النَِّبــّي إَِشــْعَياء هــو نفســه  أن نتذكــر بــأن الــذي يقــدِّ
ــن  ــودوا ع ــم أن يع ــس إليه ــفاهم والتم ــاة وش ــامح الخط ــر وس ــذي غف ــيح ال المس
ــوا� كيــف تفهــم أنــت شــخصيًّا هــذا المظهــر مــن مظاهــر صفــات  طريقهــم ويتوب
هللا الُمحــب؟ اطــرح علــى نفســك أيضــا الســؤال التالــي: أفــال يمكــن لهــذا الغضــب 
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ــة وإدانتهــا أن ينبعــا فــي الواقــع مــن محبتــه؟ إذا كان كذلــك، فكيــف؟  علــى الَْخِطيَّ
ــم  ــث تأل ــب حي ــور الصلي ــو َمنظ ــر ه ــور آخ ــن َمنظ ــر ِم ــى األم ــرت إل ــا نظ أو ربم
المســيح، وهــو يحمــل خطايــا العالــم أجمــع، أكثــر مــن أي شــخص آخــر، بمــن فيهــم 
أولئــك “األبريــاء” الذيــن تألمــوا بســبب خطايــا أمتهــم� كيــف يســاعدنا التفكيــر فــي 

عذابــات المســيح علــى الصليــب علــى إجابــة تلــك األســئلة الصعبــة؟

1 شباط )فرباير(        االثنني        

مدينة بابل العظيمة الحديثة )إَِشْعَياء 		: 22-2(
فــي عــام 626 ق.م.، أعــاد نبــو بالســر الكلدانــي المجــد لبابــل بتنصيــب نفســه ملــكا فــي 
بابــل، وابتــدأ بذلــك الســاللة الملكيــة لبابــل الجديــدة، واشــترك )مــع مادي( فــي إيقــاع الهزيمة 

بأشــور. وابنــه نبوخذنصــر الثانــي هــو الملــك الــذي هــزم مملكــة يهــوذا وســبى شــعبها.

كيف آلت مدينة بابل أخيًرا إلى نهايتها؟ انظر دانيال 5�

 

فــي ســنة 539 ق.م. اســتولى کــورش الفارســي علــى بابــل وضمهــا إلــى إمبراطوريتــه مــادي 
وفــارس )راجــع دانيــال 5(. وهكــذا فقــدت مدينــة بابــل اســتقاللها إلــى األبــد. وفــي ســنة 482 
ق.م. ســحق الملــك أََحْشــِويُروش األول وبشــكل وحشــي، االنتفاضــة التــي حدثــت فــي بابــل 
ضــدَّ الحكــم الفارســي وازال تمثــال مــردوخ، إلــه بابــل الرئيــس، ودّمــر، علــى مــا يبــدو، بعــض 
التحصينــات والهيــاكل. ثــم اســتولى اإلســكندر األكبــر علــى بابــل مــن الُفــرس ســنة 33۱ ق.م. 
بــدون معركــة. وبالرغــم مــن الُحلــم القصيــر األمــد الــذي راود االســكندر الكبيــر بــأن يجعــل 
بابــل عاصمتــه الشــرقية، فقــد تدهــورت المدينــة عبــر عــدة قــرون، وبحلــول ســنة 198م.، وجد 
ــا. وهكــذا آلــت تلــك المدينــة  الحاكــم الرومانــي ســبتميوس ســيفيروس، بابــل مهجــورة تماًم
العظيمــة إلــى نهايتهــا إذ صــارت خاليــة وخاويــة. ويعيــش اليــوم بعــض القروييــن العراقييــن 

فــي أجــزاء مــن مــكان بابــل القديمــة، ولكنهــم لــم يعيــدوا بنــاء المدينــة بمعنــى الكلمــة.
ــل  ــر نس ــى تحري ــد أّدى إل ــْعيَاء 13 ق ــي إَِش ــوف ف ــل والموص ــلَّ بباب ــذي ح ــالك ال إنَّ اله
يعقــوب الذيــن اضطهدتهــم بابــل )إَِشــْعيَاء 14: 1-3(. أمــا الحــدث الــذي أّدى إلــى تحريرهــم 
فهــو هجــوم كــورش على بابــل فــي ســنة 539 ق.م. ومــع إنــه لــم يدّمــر المدينــة، إال أن تلــك 

كانــت بدايــة النهايــة بالنســبة لبابــل، فلــم تعــد تهــّدد شــعب هللا أبــًدا فيمــا بعــد.
ويِصـف مـا جـاء فـي إَِشـْعيَاء 13 سـقوط بابل على أنـه دينونة مـن هللا، ويِصـف المحاربين 
الذيـن اسـتولوا عليهـا علـى أنهـم أبطـال هللا )إَِشـْعيَاء 13: 2- 5(. وُدعيـت الدينونة علـى بابل بـ 
“يـوم الـرَّّب” )إَِشـْعيَاء 13: 6، 9(، وغضـب هللا عليهـا كان مـن القوة والّشـدة بحيث قيـل إنَّه أثَّر 

علـى النجـوم والشـمس والقمر والسـموات واألرض )إَِشـْعيَاء 13: 10، 13(.
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ـــاد  ـــاراق ارتع ـــورة وب ـــودة دب ـــف أنش ـــث تص ـــاة حي ـــي قض ـــاء ف ـــا ج ـــع م ـــك م ـــارن ذل ق
ـــاة 5:  ـــرَّّب )قض ـــه ال ـــن وج ـــر(، م ـــحب )المط ـــكاء الّس ـــال وب ـــزل الجب ـــموات وتزل األرض والس
ـــا  ـــوم وكأنه ـــا النج ـــا فيه ـــاة 5، عناصـــر الطبيعـــة، بم ـــي قض ـــور العـــددان 20، 21، ف 4(. ويص

ـــة. ـــوى األجنبي ـــارب الق تح

تصــوَّر شــخًصا يعيــش فــي بابــل وهــي فــي قمــة مجدهــا وذروة قوتهــا، وهــو يقــرأ 
ــْعَياء المدّونــة فــي األصحــاح 		، وبخاصــة األعــداد 9	-22 التــي  ــّي إَِش كلمــات النَِّب
ــكنها  ــل تس ــد، ب ــى األب ــك إل ــد ذل ــا بع ــدم تعميره ــل وع ــقوط باب ــن س ــدث ع تتح
ــا  ــذا أنه ــت ســتبدو لشــخص كه ــك كان ة تل ــوَّ ــد أن كلمــات النُُّب ــر� ال ب وحــوش القف
ــم بعــد  ــم تت ــي ل ــوات األخــرى الت ــا هــي بعــض الّنب ــة يســتحيل تنفيذهــا� م حماق
ــن  ــم؟ ولكــن لمــاذا يكــون ِم ــاء وال يمكــن أن تت ــة حمق ــا خراف ــا اآلن أنه ــدو لن وتب
ــق؟ ــوات مســتحيلة التحقي ــل هــذه الّنب ــر مث ــا أن نعتب ــرى بالنســبة لن ــة الكب الحماق

2 شباط )فرباير(        الثالثاء        

بل )إَِشْعَياء 		( سقوط »َملِك« الجَّ
ــْعيَاء 14: 1-3(. واســتجابة لســقوطها  ــْعيَاء 13( يتحــّرر شــعب هللا )إَِش ــل )إَِش بســقوط باب
ــْعيَاء 14: 4-23؛ ميخــا 2: 4؛ حبقــوق 2:  ــة )إَِش ينطــق بتهكــم الذع وســاخر فــي صــورة مجازي
6( علــى ملــك بابــل. واللغــة المســتخدمة هنــا هــي لغــة شــعرية وال يقصــد أن تكــون حرفيــة 
ألنهــا تتحــدث عــن ملــوك أمــوات يَُحيِّــُون رفاقهــم الّجــدد فــي عالــم المــوت )إَِشــْعيَاء 14: 9، 
وُد )إَِشــْعيَاء 14: 11(. وهــذه ببســاطة هــي طريقــة  ــة ويغطيهــم الــدُّ 10(، حيــث يفترشــون الرِّمَّ
هللا الواضحــة التــي أخبــر بهــا ملــك بابــل المتكبّــر أنــه ســيهبط كمــا هبــط مــن قبلــه الحــّكام 
المتكبــرون. وال يعتبــر مــا جــاء هنــا مــن حديــث علــى أنــه معجــم تفســيري لحالــة الموتــى!

هل يمكن لما جاء في إَِشْعَياء 		: 2	-		 أن ينطبق على ملك ِمن ملوك بابل؟ 

 

صحيــح أن ملــوك بابــل كان لهــم احتــرام واعتبــار كبيريــن )دانيــال 4، 5(. ولكــن أْن يحــاول 
أي ملــك أرضــي أْن »يصيــر مثــل هللا العلــي«، فهــذا يتعــدى أعظــم تكبُّــر واعتــزاز بالــذات ألي 
بشــر. صحيــح أن الملــوك ادَّعــوا أن لهــم صلــة وثيقــة وقويــة باآللهــة، ولكنهــم مــع ذلــك كانــوا 
تابعيــن لآللهــة وخاضعيــن لهــم. وهــذا مــا يتضــح مــن االحتفــال الســنوي الــذي كان يُقــام فــي 
اليــوم الخامــس مــن الســنة البابليــة الجديــدة، حيــث كان يُطلــب مــن الملــك أن يَخلــع عنــه 
شــارة الســلطة المميــزة قبــل التقــّدم مــن تمثــال اإللــه مــردوخ لكــي يتــم التأكيــد مجــدًدا علــى 

		



منصبــه الملكــي. وفكــرة إزاحــة أو إزالــة أحــد هــذه اآللهــة، مهمــا كان صغيــرًا أو ثانويًــا، كان 
ينطــوي علــى مخاطــرة كبيــرة أشــبه باالنتحــار والجنــون.

وكمــا حــدث فــي إَِشــْعيَاء 14، فــإن َحزَِقيَّــال 28 ينســب مثــل تلك الجــرأة الوقحة والغطرســة 
والكبريــاء إلــى حاكــم مدينــة. ويتعــدى أيًضــا الوصــف الــوارد هنــا أي حاكــم أرضــي. فذلــك 
ــاًل أو حارًســا علــى  ــا مظلِّ ــر كان فــي جنــة عــدن وقــد مســحه هللا ليكــون كروبً الكائــن المتكبّ
ــم طرحــه هللُا، وســوف  ــم. ث ــه إث ــد في ــى ُوِج ــق حت ــوم ُخل ــاًل ي س. وكان كام ــدَّ ــل هللا المق جب
يهلكــه هللُا أخيــرًا بالّنــار )َحزَِقيَّــال 28: 12-18(. أمــا إذا حاولنــا تطبيــق هــذه التعابيــر المحــددة 
ــح  ــي تصب ــن بشــري، فه ــى أي كائ ــْعيَاء 14، عل ــي إَِش ــا جــاء ف ــات، وم ــك اآلي ــي تل ــواردة ف ال
ا بحيــث ال يكــون لهــا أي معنــى. ولكــن اآليــات فــي رؤيــا 12: 9-7  مجازيــة بدرجــة كبيــرة ِجــدًّ
ــيْطَان، الَّــِذي يُِضــلُّ الَْعالـَـَم  تخبرنــا عــن كائــن قــوي جبّــار طـُـِرح مــن الســماء مــع مالئكتــه: »الشَّ

كُلَّــُه« )رؤيــا 12: 9(، وهــو ذاتــه الــذي خــدع حــواء )تكويــن 3(.
وللشــيطان مخيلــة تتصــف بالكبريــاء والغطرســة: » ... َوقُلـْـَت: أَنـَـا إِلــٌه. ِفــي َمْجلِــِس اآللَِهــِة 
أَْجلِــُس ِفــي قَلـْـِب الِْبَحــاِر. َوأَنـْـَت إِنَْســاٌن الَ إِلــٌه.« كلمــة »إنســان« فــي األصــل تعنــي »مخلــوق 
ــه، إذ أن نهايتــه  ــال 28: 2(. وهــالك الشــيطان ســيثبت أنــه ليــس إل زائــل« - المترجــم )َحزَِقيَّ

ســتكون فــي بحيــرة النــار )رؤيــا 20: 10( حيــث لــن يعــوث فســاًدا فيمــا بعــد فــي الكــون. 

قــارن مــا جــاء فــي إَِشــْعَياء 		: 		، 		 مــع مــا جــاء فــي متــى 		: 29؛ يوحنــا 		: 
ــة، عــن صفــات هللا التــي  ــا هــذا التبايــن فــي المقارن 5؛ فيلبــي 2: 5-8� مــاذا يخبرن
هــي علــى نقيــض صفــات الشــيطان؟ ومــاذا يخبرنــا حــول الطريقــة التــي ينظــر بهــا 
هللا إلــى الكبريــاء والغطرســة الوقحــة والرغبــة فــي الســيادة والســيطرة والتعالــي؟ 

3 شباط )فرباير(        األربعاء        

بوابة السماء )إَِشْعَياء 		، 		(�
ــَت  ــرَُة، ِبْن ــا زَُه ــَقطِْت ... يَ ــَف َس ــن الشــيطان: »كَيْ ــم الذع ع ــْعيَاء 14 تهّك ــي إَِش ــد ف يوج
بْــِح؟« )إَِشــْعيَاء 14: 12( ]واللّقــب لوســيفر فــي األصــل يُترجم »الشــديد البهــاء أو المضيء«  الصُّ
بــح كمــا يُســمى، ألنــه أشــدَّ الكواكــب  وقــد نُِســب بوجــه عــام إلــى كوكــب الزُّهــرة أو نجــم الصُّ
لمعانًــا – المترجــم[. وقــد ُدِمــج هــذا التهّكــم بالتهّكــم علــى َملــك بابــل. لمــاذا؟ قــارن رؤيــا 
12: 1-9 حيــث يُنســب التنيــن إلــى الشــيطان )رؤيــا 12: 9( الــذي حــاول إهــالك طفــٍل حالمــا 
ُولــد. وفــي رؤيــا 12: 5، يُعــرّف هــذا الطفــل علــى أنــه المســيح، بــكل وضــوح. ولكــن الــذي 
حــاول قتــل الطفــل يســوع هــو هيــرودس )متــى 2(. فالتنيــن يُشــير إلــى كل مــن الشــيطان 
والقــوة الرومانيــة الممثلــة فــي هيــرودس، ألن الشــيطان يعمــل مــن خــالل عمــالء مــن البشــر، 

بالّشــكل ذاتــه، كان هــو القــوة المحرّكــة خلــف كل مــن َملــك بابــل ورئيــس صــور. 
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لمــاذا رمــزت »بابــل« قديًمــا إلــى رومــا )	بطــرس 5: 		( وإلــى قــوة شــريرة فــي ِســفر 
الرؤيــا )رؤيــا 		: 8؛ رؤيــا 6	: 9	؛ رؤيــا 		: 5؛ رؤيــا 8	: 2، 0	، 	2(؟

 

 

 

ــث  ــن حي ــة م ــل الحرفي ــبه بباب ــا أش ــا هم ــفر الرؤي ــي س ــان ف ــل المذكورت ــا وباب إنَّ روم
تكبرهمــا وقســوتهما واضطهادهمــا لشــعب هللا. راجــع بوجــه خــاص مــا جــاء فــي رؤيــا 17: 6 
يِســيَن َوِمــْن َدِم ُشــَهَداِء يَُســوَع.« لقــد تمردتــا علــى هللا، وفكــرة التمــرّد  »َســْكَرى ِمــْن َدِم الِْقدِّ
ذاتهــا متضمنــة فــي االســم »بابــل« نفســه. وهــذا االســم فــي اللغــة البابليــة هــو »بــاب إيلــي« 
والــذي يعنــي »بــاب اإللــه )أو اآللهــة(،« إشــارة إلــى مــكان االلتقــاء بالمحيــط اإللهــي العلــوي 
والوصــول إليــه. قــارن مــع مــا جــاء فــي تكويــن 11 حيــث بنــى النــاس بــرج بابــل لكــي يتمكنوا 
بقوتهــم الذاتيــة مــن االرتفــاع إلــى المســتوى اإللهــي مــن الحصانــة ضــد أيــة مســؤولية تجــاه 

هللا. أي أنهــم أرادوا التحــّرر مــن مســؤوليتهم. 
ــاألرض،  ــط الســماء ب ــذي يرب ــلم ال ــم عــن الّس ــة الُحل ــا اســتيقظ يعقــوب بعــد رؤي عندم
ــَماِء« )تكويــن 28: 17(. الحــظ أن »بيــت  هتــف قائــاًل: »َمــا هــَذا إاِلَّ بَيْــُت هللِا، َوهــَذا بـَـاُب السَّ
هللا« هــو »بــاب الســماء« أي طريــق االتصــال أو الوصــول إلــى حيــث يســكن هللا. وقــد أطلــق 

ــَت إِيــَل« والــذي يعنــي »بَيْــت هللِا«.  يعقــوب علــى هــذا المــكان اســم »بَيْ
لقــد كان »بــاب الســماء« فــي بيــت إيــل و »بــاب اآللهــة« فــي بابــل عبــارة عــن طريقيــن 
ــره  ــماء وأظه ــدره الس ــوب كان مص ــلم يعق ــكن هللا. فس ــث يس ــى حي ــول إل ــن للوص متضادي
هللا ليعقــوب مــن الســماء. ولكــن بابــل بأبراجهــا وهياكلهــا الهرميــة الشــكل بناهــا البشــر مــن 
ــن  ــالف متباي ــى اخت ــن عل ــالن طريقي ــان المتعاكســان يمثّ ــى. وهــذان الطريق ــى أعل األرض إل
صــوب الخــالص: النعمــة اإللهيــة مقابــل األعمــال البشــرية. كلُّ ديانــة حقيقيــة تتأســس علــى 
نمــوذج بيــت إيــل المتواضــع: »ألَنَُّكــْم ِبالنِّْعَمــِة ُمَخلَُّصــوَن، ِباإِليَمــاِن« )أفســس 2: 8-9(. وكّل 
ــة أو الفلســفة  ــا »الحرك ــق عليه ــا يُطل ــون وم ــي بالقان ــد الحرف ــا التقيّ ــا فيه ــة بم ــة مزيف ديان
اإلنســانية« تتأســس علــى النمــوذج البابلــي المتكبّــر. هــذا التناقــض والتبايــن بيــن الطريقيــن 
ــل الــذي أورده المســيح عــن الفريســي والعّشــار )لوقــا 18: 14-9(.  يظهــر بوضــوح فــي الَمثَ

لقــد قضــى كاتــب الترانيــم الكنــدي ليونــارد كوهيــن بضــع ســنوات فــي ديــر يدعــى 
»زن«� ولكنــه حتــى بعــد قضــاء هــذه الفتــرة الطويلــة هنــاك صــّرح ألحــد الصحفيين، 
»أنــا لــم أنــل الخــالص«� فمــاذا تعتقــد كانــت معضلتــه، فــي مضمــون درس اليــوم؟ 

مــا الــذي كان يحتاجــه ليعــرف عــن الخــالص؟ 
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4 شباط )فرباير(        الخميس        

النُّصرة األخيرة لصهيون )إَِشْعَياء 	2 – 	2( 
تتنــاول األصحاحــات 13-23 مــن ســفر إَِشــْعيَاء نبــوات عــن بعــض الــدول واألمــم المعنيــة. 
ــة  ــة الماحق ــي، الهزيم ــاق عالم ــى نط ــف، عل ــي تص ــات 24-27 الت ــي األصحاح ــا تأت وبعده

ــاذ شــعبه. ألعــداء هللا وإنق

ــْعَياء 	2( مــع وصــف يوحنــا  ــْعَياء لخــراب األرض )إَِش ــّي إَِش لمــاذا يتشــابه وصــف النَِّب
لأحــداث المرتبطــة باأللــف ســنة التــي تعقــب مجــيء المســيح ثانيــة؟ )رؤيــا 20(�

 

مثلمــا هــو الحــال مــع مــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 13-14، فــإن بعــض المظاهر عــن بابــل الحرفية 
تنطبــق علــى قــوى الحقــة، وملــك بابــل يرمــز إلــى انصهــار واندمــاج الحــكام األرضييــن مــع 
العقــل الموّجــه والمدبّــر الــذي يقــف خلفهــم، أي الشــيطان ذاتــه. وهكــذا فالرســالة القائلــة 
إن بابــل ســقطت )إَِشــْعيَاء 21: 9( يمكــن أن تتكــّرر فــي وقــت الحــٍق أيًضــا )رؤيــا 14: 8؛ 18: 
2(، عندمــا يهلــك الشــيطان أخيــرًا بعــد األلــف ســنة )رؤيــا 20: 10(. فبينمــا كان هــالك بابــل 
ــرب  ــر لل ــوم آخ ــا ي ــيأتي قريبً ــه س ــْعيَاء 13: 6، 9(، فإن ــة هللا« )إَِش ــوم دينون ــو »ي ــة ه الحرفي

»عظيــم ومخــوف« )يوئيــل 2: 31؛ مالخــي 4: 5؛ قــارن صفنيــا 1: 7(. 
وبشكل مماثل فإّن الرؤيا الواردة في إَِشْعيَاء 24 تتعلق بأحداث وأحوال مألوفة للّنبي، ولكنها 
ْمُس، ألَنَّ  تتعدى تلك األحداث والظروف لتصل إلى الوقت الذي فيه »يَْخَجُل الَْقَمُر َوتُْخزَى الشَّ
رَبَّ الُْجُنوِد قَْد َملََك ِفي َجبَِل ِصْهيَْوَن َوِفي أُورَُشلِيَم« )إَِشْعيَاء 24: 23(. وما من شك في أن النَِّبّي 
الرؤيا يوّضح أنها باألحرى  التي عرفها. ولكن سفر  النُّبُوَّة تنطبق على أورشليم  إَِشْعيَاء ظن أن 
ْمِس َوالَ إِلَى الَْقَمِر لِيُِضيئَا  ستتم في أورشليم الجديدة )رؤيا 21: 2(: »َوالَْمِديَنُة الَ تَْحتَاُج إِلَى الشَّ

ِفيَها، ألَنَّ َمْجَد هللِا قَْد أَنَارََها، َوالَْخُروُف ِسرَاُجَها« )رؤيا 21: 23(. 

هل يُْهلُِك هللُا حًقا األشرار؟

 

ــح اآليــة فــي إَِشــْعيَاء 28: 21 أن اإلهــالك هــو عمــل هللا الغريــب. وهــو عمــل غريــب  توضِّ
ــة تحمــل فــي طياتهــا بــذار الهــالك )يعقــوب 1:  عليــه ألنــه ال يريــد فعلــه. صحيــح أن الَْخِطيَّ
ــرر  ــذي يق ــاة والمــوت، وهــو ال ــى الحي ــة عل ــوة النهائي ــك الق ــن نظــرًا ألّن هللا يمتل 15(. ولك
الزمــان والمــكان والطريقــة التــي يتــم بهــا ذلــك الهــالك النهائــي )رؤيــا 20(، فــال طائــل وراء 
الجــدال الــذي يدعــو إلــى أّن هللا هــو الــذي ينهــي أخيــرًا لعنــة الَْخِطيَّــة بشــكل ســلبي، بمجــرد 

الســماح لقانــون الســبب والنتيجــة أن يأخــذ مجــراه الطبيعــي. 

50



ــه أال وهــو أن هللا  س كل ــدَّ ــاب الُمَق ــْعَياء 	2-	2 ينعكــس فــي الِكَت ــراه فــي إَِش مــا ن
والصــالح ســينتصران فــي النهايــة علــى الشــر مهمــا كان العــذاب واأللــم والخــراب 
ــا  ــه إذا أردن ــذي نســتطيع فعل ــد ال والدمــار ينتشــر اآلن� مــا هــو إًذا، الشــيء الوحي
ــة 0	: 9� ــال 	: 5-	؛ رومي ــرة؟ أمث نحــن أنفســنا أن نكــون جــزًءا مــن الّنصــرة األخي

5 شباط )فرباير(        الجمعة        
ــوان »َمحــكُّ التلمــذة«  ــذي بعن ــوة الفصــل ال ــروح النب ــدرس: اقــرأ ل ــد مــن ال لمزي

ــاة.  ــق الحي ــاب طري صفحــة 57-65، مــن كت
تخبرنا إلن هوايت )من بين أمور أخرى( أننا عندما نستجيب حًقا للمعلِّم األعظم، »فإننا 
كل  في  رضاه  ونطلب  روحه،  من  ونمتلئ  آثاره،  ونقتفي  مثله،  نكون  أنَّ  إلى  ذاك  إِْذ  نشتاق 
شيء« )طريق الحياة، صفحة 58(. وتقول إلن هوايت أيًضا إنَّ في شركتنا مع يسوع المسيح 
س، راجع متى  الُْمَقدَّ الِكتَاب  الحياة، صفحة 40(. ونجد في  الواجب »يصير لذة« )طريق  فإنَّ 
األصحاحات 5-7، الموعظة على الجبل التي هي واحدة من أعظم الخالصات لَِما أراد الُمَعلِّم 

األَْعظَم لتالميذه أن يعرفوه فيما يتعلق بمبادئ الملكوت الذي جاء ليؤسسه.

أسئلة للنقاش: 
ة وتأمــل فيــه فــي مضمــون مــا  ــوَّ 	� أعــد قــراءة االقتبــاس الســابق مــن روح النُُّب
ــر مــن هــذا  ــوم األربعــاء مــن درس هــذا األســبوع� مــاذا تفهــم أكث جــاء تحــت ي
ــا  ــيحية، وهم ــيرة المس ــري المس ــى عنص ــاس عل ــواء االقتب ــظ احت ــاس؟ ال ح االقتب

ــا؟  ــاس بينهم ــّرق االقتب ــف يف ــال� كي ــان واألعم اإليم
ــب  ــن الصع ــاذا كان م ــا؟ ولم ــر الخطاي ــن أكب ــن بي ــاء م ــت الكبري ــاذا كان 2� لم
التغلّــب عليهــا؟ هــل يمكــن أن يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة الكبريــاء ذاتهــا فــي أنهــا 
ــًرا  ــت متكب ــى كن ــت مت ــم؟ فأن ــا عنه ــم لطرحه ــة حاجته ــن رؤي ــاس ع ــي الن تعم
ــب؟  ــر والتع ــاذا التغيي ــك فلم ــت كذل ــرام� وإذا ظنن ــا ي ــر م ــى خي ــك عل ــن أن تظ
ــدة  ــيلة الوحي ــه الوس ــه )بوصف ــز إلي ــا يرم ــب وم ــي الصلي ــل ف ــت التأّم ــاذا كان لم
للخــالص( وســيلة فعالــة وقويــة لشــفاء مــرض الكبريــاء والغطرســة فــي أي شــخص؟ 
	� هــل يريــد إَِشــْعَياء أي رجــاء لشــعوب األمــم األخــرى؟ راجــع مثــاًل، إَِشــْعَياء 25: 

ــْعَياء 26: 9 )قــارن رؤيــا 9	: 9(�  	، 6؛ إَِش

ــا  ــزم أيًض ــل وته ــه بعــد بطــش أشــور، ســتأتي باب ــْعيَاء أن ــم إَِش رس: عل ــدَّ ــص ال ُملَخَّ
مملكــة يهــوذا. ولكــن علــم أيًضــا أنــه برغــم الســالطين الفائقــة وقــوى الشــر علــى ظلمــة هــذا 
الدهــر )أفــس 6: 12(، التــي تعمــل مــن خــالل أعــداء هللا مــن بيــن البشــر وتحــاول االّدعــاء 
ــة ويجلــب الّســالم  ــا تعمــل بقــوة هللا، فــإن هللا ســينتصر نصــرة حاســمة فــي النهاي بأنهــا إنّم

األبــدي لعالمنــا المضطــرب هــذا.
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* 6-12شباط )فرباير(    الدرس السابع    

هزيمة األشوريين

السبت بعد الظهر
ــْعَياء 36: 21-37: 20؛  ــْعَياء 36: 2-20؛ إَِش ــْعَياء 36: 1؛ إَِش ــبوعية: إَِش ــع األس المراج

ــْعَياء 38، 39. ــْعَياء 37: 21-38؛ إَِش إَِش

ــَو  ــَت ُه ــِم، أَنْ ــْوَق الْكَُروِبي ــَس َف ــَرائِيَل الَْجالِ ــَه إِْس ــوِد، إِل ــا َربَّ الُْجُن ــة الحفــظ: »يَ آي
ــَماَواِت َواألَْرَض« )إَِشــْعَياء 		: 6	(�   اإِللــُه َوْحــَدَك لِــكُلِّ َمَمالِــِك األَْرِض� أَنـْـَت َصَنْعــَت السَّ

ــة  ــه. والثاني ــة ولدي ــن بصحب ــي القدمي ــير حاف ــى يس ــل مض ــل هزي ــى لرج ــورة األول الص
لعائلــة قــد وضعــت كل ممتلكاتهــا فــوق عربــة يجرهــا ثــور. وكان أحــد الرجــال يقــود العربــة 
بينمــا جلســت ســيدتان فوقهمــا مــع األمتعــة. وظهــر فــي الصــورة بعــض األشــخاص اآلخريــن 
الذيــن كانــوا أقــل حظًــا إذ لــم يمتلكــوا عربــة فوضعــوا أمتعتهــم علــى ظهورهــم. وظهــر فــي 
الصــورة الثالثــة العديــد مــن الجنــود الذيــن انتشــروا فــي كل مــكان بينمــا تقدمتهــم عربــات 
حربيــة تحمــل فوقهــا رمــاة الســهام، صــوب بوابــة المدينــة. وأخــذ الرّمــاة يصوبــون ســهامهم 
نحــو الُمدافعيــن عــن المدينــة فــوق األســوار، وقــد ســاد القتــل وتناثــرت األشــالء علــى األرض. 
وفــي صــورة أخــرى جلــس َملــك بــكّل جــالل وعظمــة علــى عرشــه وهــو يتســلم الغنائــم 
واألســرى. وكان بعــض األســرى يقتربــون منــه وأيديهــم مرفوعــة فــي تضــّرع وتوّســل ِمــن أجــل 
الرحمــة. بينمــا غيرهــم ركــع أمامــه أو انبطحــوا علــى وجوههــم إلى األرض فــي تذلّل وانكســار. 
ــَور كلّهــا  وفــوق رأس الملــك ظهــرت الكلمــات: »ســنحاريب ملــك أشــور والعالــم«. وهــذه الصُّ
ــَور قبــاًل تزيـّـن جــدران قصــر  تمثـّـل ســنحاريب عندمــا غــزا لخيــش ودمرهــا. وكانــت هــذه الصُّ
ســنحاريب، أمــا اآلن فهــي موجــودة فــي المتحــف البريطانــي. ويــا لهــا مــن قصــة، تلــك التــي 

عــي! ــَور عــن المأســاة التــي حلـّـت بشــعب هللا الُمدَّ ترويهــا لنــا هــذه الصُّ

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم الموافق 13 شباط )فبراير(.
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7 شباط )فرباير(        األحد        

الثَّقة باهلل خير من االتكال على البشر )إَِشْعَياء 6	: 	(

ما الذي حدث لمملكة يهوذا؟ 2ملوك 8	: 		؛ 2أخبار 2	: 	؛ إَِشْعَياء 6	: 	�

 

ــا الــذي كان أميًنــا، ولكنــه ورث  عندمــا مــات الملــك غيــر األميــن آَحــاز، خلفــه ابنــه َحزَِقيَّ
عــن والــده مملكــة فقــدت اســتقاللها بشــكل كامــل. فــإذ التجــأت يهــوذا إلــى أشــور ودفعــت 
لهــا مبلًغــا كبيــرًا لتنــال حمايتهــا ضــدَّ التحالــف الــذي شــكَّلته ضّدهــا ســوريا ومملكــة إســرائيل 
الشــمالية، أُجبــرت علــى مواصلــة دفــع الجزيــة ألشــور لتحميهــا )راجــع 2أخبــار 28: 21-16(. 
بعــد مــوت ســرجون الثانــي ملــك أشــور فــي ســاحة المعركــة التــي دارت رحاهــا فــي مــكان 
ــر  ــوة غي ــدت أشــور ق ــد، خلفــه ســنحاريب ســنة 705 ق.م. وتحــت حكــم ســنحارييب ب بعي
ــم  ــوك 18: 7( ويتزع ــارن 2مل ــور )ق ــى أش ــرد عل ــة ليتم ــذه الفرص ــا ه ــز َحزَِقيَّ ــة. فانته حصين

الثــورة التــي ثــارت علــى أشــور مــن ِقبــل األمــم الصغيــرة المحيطــة بمملكتــه.
ــي ســنة  ــوة أشــور وســلطتها المســتعادة. وف ــر ق ــا أســاء تقدي ولألســف الشــديد أن َحزَِقيَّ
ــه ضــد ســوريا  ــه قوات ــم وجَّ ــه ث ــن إمبراطوريت 701 ق.م. أخضــع ســنحاريب أجــزاء أخــرى م

ــا.  ــوذا ونهبه وفلســطين فخــرب يه

كيف استعد َحزَِقيَّا لمواجهة أشور؟ 2أخبار 2	: 	-8�

 

عندمــا رأى َحزَِقيَّــا أن ســنحاريب كان ينــوي االســتيالء علــى أورشــليم عاصمتــه، أقــدم علــى 
د  ــم جيشــه وزوَّده بالســالح وشــدَّ د تحصيناتــه ونظَّ اســتعدادات واســعة ليواجــه أشــور. فشــدَّ
الحراســة علــى إمــدادات الميــاه الداخلــة إلــى أورشــليم )راجــع 2ملــوك 20: 20؛ 2أخبــار 32: 
ــا بالكيفيــة التــي ُحفــرت  30(. ومــا يــزال مجــرى ســلوام للميــاه يحمــل نقًشــا محفــوًرا يذكّرن
ــرى  ــا يج ــه َحزَِقيَّ ــذي كان في ــت ال ــى الوق ــه إل ــود زمان ــش يع ــذا النق ــاة. وه ــذه القن ــا ه به

االســتعدادات المســبقة الحتمــال حــدوث حصــار وشــيك. 
ــة  ــادة الروحي ــر القي ــا وفّ ــه أيًض ــا. ولكنَّ ــا بارًع ــرًا ومنظًِّم ــكريًا ماه ــًدا عس ــا قائ كان َحزَِقيَّ
لشــعبه وحــاول أْن يشــّدد معنوياتهــم فــي ذلــك الوقــت المخيــف. »ولكــّن ملــك يُهــَوَذا كان قد 
عقــد العــزم علــى أن يقــوم بــدوره فــي التأهــب لمقاومــة العــــدّو. وعندمــا أتــّم كـــّل مــا يمكن 
ــّجعوا«  ــأن يتش ــم ب ــه وأوصاه ــع جيوش ــه، جم ــري أن تفعل ــاط البش ــة والنش ــارة والبراع للمه

ــاء والملــوك، صفحــة 236(.  ة، األنبي ــوَّ )روح النُّبُ

5	



إذا كان َحزَِقيَّــا يثــق بالــرَّّب هكــذا، فلمــاذا بــذل كل هــذا المجهــود ليحّصــن المملكة؟ 
هــل كانــت أعمالــه تبطــل إيمانــه؟ راجــع فيلبــي 2: 2	، 		 حــول التعــاون مــع هللا 

الــذي يمّدنــا بالقــوة ذات الفعاليــة الحقيقيــة؟ 

8 شباط )فرباير(        االثنني        

الّدعاية )إَِشْعَياء 6	: 20-2(
لــم يكــن حــّكام أشــور متوحشــين وقســاة وحســب، بــل كانــوا أيًضــا أذكيــاء. كان هدفهــم 
ــاذا  ــْعيَاء 10: 13، 14(. فلم ــارن إَِش ــالك )ق ــر واإله ــرد التدمي ــس مج ــوة ولي ــى والق ــو الغن ه
تُْســتَهلك المــواد والمعــدات فــي االســتيالء علــى المدينــة بالقــوة، إذا كان فــي اإلمــكان إقنــاع 
ــش،  ــي حصــار لخي ــإذ كان ســنحاريب منشــغاًل ف ــذا، ف ســكانها بالخضــوع واالستســالم؟ وهك

ــاقَى، ضابطــه األعلــى ليســتولي علــى أورشــليم بالحيلــة والدعايــة.  أرســل َربَْش

مــا هــي الحجــج التــي اســتخدمها َربَْشــاَقى ليخيــف ســكان يهــوذا؟ إَِشــْعَياء 6	: 2-20؛ 
راجــع أيًضــا 2ملــوك 8	: 		-5	؛ 2أخبــار 2	: 9-9	� 

 

كانــت حجــج َربَْشــاقَى قويـّـة. فقــد أكّــد لهــم عــدم جــدوى الثّقــة فــي مصــر لمســاعدتهم 
ألنهــا ضعيفــة وال يُعتمــد عليهــا، وعــدم جــدوى االعتمــاد علــى هللا للمســاعدة ألن َحزَِقيَّــا قــد 
أســاء إليــه بإزالــة مرتفعاتــه ومذابحــه مــن يهــوذا وقــال ليهــوذا وأورشــليم أن يســجدوا أمــام 
المذبــح الــذي فــي أورشــليم. وأوهمهــم َربَْشــاقَى أن هللا فــي جانــب أشــور، وبــأنَّ هللا قــد أمــر 
ــي  ــى ألف ــوذا وال حت ــي كّل مملكــة يه ــه ال يوجــد ف ــوذا وأن ــر يه ــب وتدمي ســنحاريب بتخري

رجــل متــدرب ليركبــوا األحصنــة ويحاربــوا. 
ثــم قــال لهــم إنّــه لكــي يتجنبــوا الحصــار الــذي ســيفتقرون فيــه إلــى الطعــام والشــراب، 
عليهــم أن يستســلموا اآلن وســيعاملون بالُحســنى ألن َحزَِقيَّــا لــن يســتطيع إنقاذهــم. ومــا دام 
أن آلهــة األمــم األخــرى التــي هزمتهــا أشــور لــم تســتطع إنقــاذ شــعوبها، كذلــك عليهــم التأكّــد 

مــن أن إلههــم أيًضــا لــن يســتطيع إنقاذهــم. 

هل كان َربَْشاَقى يقول الحقيقة؟ 

 

ــه  ــا جعــل كالم ــا تتضمــن بعــض الصحــة. وم ــة ومقنعــة ألنه ــاقَى قوي ــت حجــج َربَْش كان
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مؤثــرًا هــو وجــود حجتيــن أخرييــن لــم يتحــدث عنهمــا. األولــى أنــه كان قــد عــاد للتــو مــن 
ــا  ــة ألنه ــا القوي ــاًل فقــط بعــد أن دّمرهــا رغــم تحصيناته ــي ال تبعــد ســوى 30 مي ــش الت لخي
تجــرأت علــى مقاومــة أشــور. والثانيــة أنــه كان يقــود جيًشــا قويًّــا تابًعــا ألشــور )إَِشــْعيَاء 36: 
ــم ســكان يهــوذا مصيــر الجيــوش والمــدن فــي أماكــن أخــرى )بمــا فيهــا الســامرة  2(. فــإذ علِ
عاصمــة المملكــة الشــمالية )إســرائيل( التــي خضعــت ألشــور )2ملــوك 18: 9، 10( لــم يكــن 
عندهــم أدنــى شــك فــي أنــه مــن الوجهــة البشــرية ســتهلك أورشــليم أيًضــا )قــارن إَِشــْعيَاء 10: 
ــا دّمــر المرتفعــات واألماكــن  8- 11(. وكان َربَْشــاقَى علــى صــواب أيًضــا عندمــا قــال إّن َحزَِقيَّ
األخــرى المتعــّددة التــي كان الشــعب يقّدمــون فيهــا الذبائــح لكــي يركّــز العبــادة فــي الهيــكل 
الــذي فــي أورشــليم )2ملــوك 18: 4؛ 2أخبــار 31: 1(. ولكــن هــل عمــل اإلصــالح هــذا الــذي قــام 
بــه َحزَِقيَّــا أســاء إلــى هللا وهــو الرجــاء واألمــل الوحيــد الــذي تبّقــى لشــعبه؟ فهــل ينقذهــم هللا؟ 

وهــل يســتطيع ذلــك؟ كان األمــر متــروكًا هلل ليجيــب بنفســه علــى هــذا الســؤال!

ــد  ــرية، ق ــة البش ــن الوجه ــك م ــك أن ــدا ل ــا ب ــابًها عندم ــا مش ــت موقًف ــل واجه ه
خســرت كل شــيء؟ َمــن كان ملجــؤك الوحيــد الــذي اســتعنت بــه؟ كــن مســتعًدا، إذا 
أمكــن، لكــي تشــارك اختيــارك مــع أعضــاء صّفــك، وكيــف اســتطعت الصمــود فــي 

ــة؟  ــة ومــاذا كانــت النتيجــة النهائي ــك المحن تل

9 شباط )فرباير(        الثالثاء        

مرتعب ولكن غير متروك )إَِشْعَياء 6	: 	2-	2: 20(

ــا وموظّفــي البــالط؟ 2ملــوك 8	:  مــاذا كان تأثيــر خطــاب َربَْشــاَقى علــى كّل ِمــن َحزَِقيَّ
ــْعَياء 6	: 	2- 		: 	� 		- 9	: 	؛ إَِش

 

ــى  ــكال عل ــوض االت ــه ِع ــه بكــى. ولكن ــق الشــديد والرعــب لدرجــة أن ــا بالضي شــعر َحزَِقيَّ
قوتــه وتحصيناتــه تحــّول إلــى هللا بتواضــع طالبًــا فــي ذلــك وســاطة النَِّبــّي إَِشــْعيَاء، وهــو النَِّبــّي 

ذاتــه الــذي تجاهــل والــد َحزَِقيَّــا مشــورته؟ 

ع هللُا َحزَِقيَّا؟ إَِشْعَياء 		: 	-5� كيف شجَّ

 

كانت الرسالة مقتضبة، ولكنها مع ذلك كانت كافية! لقد كان هللا إلى جانب شعبه! تنبأ إَِشْعيَاء 
بأن سنحاريب سيسمع إشاعة تحّوله عن مهاجمة يهوذا. وقد تّمت هذه النُّبُوَّة على الفور. 
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شــعر ســنحاريب باإلحبــاط المؤقــت، ولكــن رغــم ذلــك لــم يتراجــع عــن عزمــه بــأي شــكل 
ــا يقــول فيهــا: »الَ يَْخَدْعــَك إِلُهــَك الَّــِذي أَنْــَت  مــن األشــكال. فأرســل رســالة تهديــد إلــى َحزَِقيَّ
ــوَر... َهــْل أَنَْقــَذ آلَِهــُة األَُمــِم هــؤاُلَِء  ــِك أَشُّ ــاًل: الَ تُْدفَــُع أُورَُشــلِيُم إِلَــى يَــِد َملِ ــِه، قَائِ ُمتَــوَكٌِّل َعلَيْ

الَِّذيــَن أَْهلََكُهــْم آبَائِــي...؟« )إَِشــْعيَاء 37: 10، 12؛ راجــع أيًضــا 2أخبــار 32: 17(. 
توجــه َحزَِقيَّــا مباشــرة إلــى الهيــكل، هــذه المــرة ونشــر الرســالة أمــام رَبَّ الُْجُنــوِد، »الَْجالَِس 

فـَـْوَق الَْكُروِبيِم« )إَِشــْعيَاء 37: 16-14(. 

ــة  ــة المحيط ــط بالكارث ــورة المرتب ــر ذات الخط ــى األم ــا إل ــالة َحزَِقيَّ ــارت ص ــف أش كي
بأورشــليم؟ إَِشــْعَياء 		: 5	-20� 

 

ــد أقــوى حصــن دفاعــي لَحزَِقيَّــا وهــو إيمانــه بــاهلل. ولكــن  هاجــم ســنحاريب بشــكل متعمَّ
ــا ِعــوض أن يخضــع لمثــل هــذا الهجــوم التمــس مــن هللا أْن يُظهــر قوتــه قائــاًل، »فَتَْعلَــَم  َحزَِقيَّ

َمَمالـِـُك األَرِْض كُلَِّهــا أَنَّــَك أَنـْـَت الــرَّّب َوْحــَدَك« )إَِشــْعيَاء ۲0:3۷(. 

وردت صـالة َحزَِقيَّـا في إَِشـْعَياء ۱5:۳۷ - ۲۰� اقرأها بتمّعن� ما هي المظاهر المتعلّقة 
د عليهـا فـي صالتـه؟ ومـا هـو المبـدأ الـوارد فـي هـذه الصـالة والذي  بـاهلل التـي شـدَّ

عنا ويقّوينـا ألن نظـلَّ أمناء عندمـا نواجه األزمـات والضيقات؟ يمكـن أن يشـجِّ

10 شباط )فرباير(        األربعاء        

بقيَّة القصة )إَِشْعَياء ۲۱:۳۷ - ۳۸(  
ــا  ــة، ثــم حاصــر أورشــليم وجعــل َحزَِقيَّ ن ــة محصَّ هــزم ســنحاريب وســيطر علــى 14 مدين
اليهــودي ســجين قصــره الملكــي وكأنــه عصفــور فــي قفــص محكــم. هــذا مــا اّدعــاه ســنحاريب 
فــي ســجل أخبــاره التاريخيــة. ولكــن بغــض النظــر عمــا كتبــه بهــدف الدعايــة واالفتخــار الذاتي 
ــذا  ــا. وه ــيطر عليه ــليم أو س ــذ أورش ــه أخ ــاء بأن ــوره أي ادع ــه وص ــي كتابات ــد ف ــا ال نج فإنن
أمــر مدهــش ويدعــو للعجــب مــن الوجهــة البشــرية أال يذكــر ســنحاريب أنــه هــزم أورشــليم 
ــم  ــاد األم ــا ق ــة َحزَِقيَّ ــم حقيق ــه وبرغ ــاده وبطش ــديدة وعن ــه الش ــم قوت ــا برغ ــيطر عليه وس
المجــاورة فــي التَّمــرد عليــه. وكان مصيــر المتمرديــن علــى أشــور المــوت الشــنيع والفــوري. 
س فســيتحتم  ــاب الُمَقــدَّ ويتفــق العلمــاء علــى أنــه حتــى لــو لــم يكــن لدينــا ســجل الِكتَ
ــى جــدران  ــأن معجــزة مــا قــد حدثــت. إنَّ حقيقــة كــون ســنحاریب قــد غطّ ــا اإلقــرار ب علين
قصــره بصــور منحوتــة تظهــر قوتــه التــي ال ينازعــه فيهــا منــازع فــي حصــاره لمدينــة لخيــش، 
فثبــت أنــه صنــع ذلــك لحفــظ مــاء الوجــه وليغطــي فشــله فــي أخــذ أورشــليم. ولــوال نعمــة 
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هللا وتدّخلــه لُعلَِّقــت ُصــَور أورشــليم عوًضــا عــن لخيــش. ولــم يخبرنــا ســنحاريب ببقيــة القصــة، 
س يفعــل ذلــك نيابــة عنــه. ولكــن الِكتَــاب الُمَقــدَّ

ما هي بقية القصة؟ إَِشْعَياء ۲۱:۳۷ - ۳۷� 

 

استجابة لصالة اإليمان التَّام التي رفعها َحزَِقيَّا، بعث هللا برسالة له يؤكد فيها هزيمة ملك أشور 
م هللا  المتكبّر الذي تجرأ على تعيير الرَّّب والتجديف على اسمه )إَِشْعيَاء 3۷: ۲3(. وعلى الفور تمَّ

وعده بالدفاع عن أورشليم )2ملوك 19: 35-37؛ 2أخبار 32: 21، 22؛ إَِشْعيَاء 37: 36- 38(.
تدعــو األزمــة الكبيــرة إلــى معجــزة كبيــرة. وكانــت المعجــزة هنــا كبيــرة بالفعــل إذ قُتــل 
مــن جيــش ســنحاريب 185 ألــف جنــدي. فلــم يجــد ســنحاريب مفــرًّا إال أن يعــود إلــى قصــره 

ة الــواردة فــي إَِشــْعيَاء ۷:3۷ - 38(.  حيــث القــى حتفــه هــو أيًضــا )قــارن النُّبُــوَّ
"لقـد انتصـر هللا علـى ملـك أشـور المتعجـرف. وقـد ُزكيـت كرامـة الـرَّّب فـي عيـون األمـم 
األنبيـاء  ة،  النُّبُـوَّ المقـّدس« )روح  بالفـرح  الشـعب  امتـألت قلـوب  المحيطـة. وفـي أورشـليم 
والملـوك، صفحـة 241(. لـو أن سـنحاريب هـزم أورشـليم ألفرغهـا مـن سـكانها ورّحلهـم بعيـًدا 
عنهـا ونفاهـم فـي شـتى األصقـاع بحيـث كانـت يهـوذا تفقـد هويتهـا كما حـدث مـع المملكة 
الشـمالية )إسـرائيل( ِمـن قَبـل. وبهـذا المنظور ما كان يوجد شـعب يهـودي يُولَد ِمنه المسـيح، 

إذ أن قصـة الشـعب المختـار كانـت سـتنتهي عنـد هـذا الحـد، ولكـن هللا أبقـى الرجـاء حيًّـا. 

س أو بــاهلل يســألك قائــاًل، »هــل  مــاذا عســاك تقــول لشــخص ال يؤمــن بالِكَتــاب الُمَقــدَّ
مــن اإلنصــاف أن يمــوت كل أولئــك الجنــود األشــوريين لمجــرد أنهــم ولــدوا وعاشــوا 

حيــث كانــوا؟ وكيــف تفهــم أنــت شــخصيًّا فعــل هللا هــذا؟ 

11 شباط )فرباير(        الخميس        

في المرض والغنى )إَِشْعَياء 8	، 9	(
ــل هللا لينقــذ  ــر مــن تدّخ ــوك 20( بعــد وقــت قصي ــْعيَاء 38، 39 )2مل وقعــت أحــداث إَِش
ــا مــن ســنحاريب، علــى رغــم أن تدّخــل هللا هــذا كمــا يصــّوره أصحــاح 3۷ مــن إَِشــْعيَاء  َحزَِقيَّ
)راجــع أيًضــا 2ملــوك 19( لــم يكــن حــدث بعــد. فمــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 38: 5، 6 و2ملــوك 20: 

6 يُظهــر أن يهــوذا كانــت مــا تــزال تواجــه التهديــد األشــوري. 
ــم الشــيطان علــى الَقضــاِء علــى َحزَِقيَّــا وتدميــر أورشــليم إْذ ظــّن أنــه بمــوت َحزَِقيَّــا  »صمَّ
ســيتوقف اإلصــالح الــذي بــدأه وبالتالــي سيســّهل الّســيطرة علــى أورشــليم بواســطة األعــداء« 

س، مجلــد 4، صفحــة 240(.  )موســوعة األدفنتســت لتفســير الِكتَــاب الُمَقــدَّ
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ماذا يخبرنا االقتباس السابق حول أهمية القيادة بالنسبة لشعب هللا؟ 

 

ما هي العالمة التي أعطاها هللا لَحزَِقيَّا ليدعم إيمانه؟ 2ملوك 20: 8-0	؛ إَِشْعَياء 8	: 8-6�

 

ــْعيَاء  ــل اآليــات والمعجــزات التــي عرضهــا هللا عليــه )إَِش ــن قَب لقــد رفــض الملــك آَحــاز ِم
7(، وبهــذا بــدأ سلســة األحــداث التــي أدَّت إلــى المشــاكل والمعضــالت مــع أشــور. ولكــن هــا 
عه لمواجهــة األزمــة  ده هللا وشــجَّ هــو َحزَِقيَّــا اآلن يطلــب عالمــة )2ملــوك 20: 8(. وهكــذا شــدَّ
التــي جلبهــا والــده علــى يهــوذا. إنَّ رجــوع ظــلِّ الدرجــات علــى ســاعة آَحــاز الشمســية مــا 

كان ليحــدث إال بمعجــزة. 
لوها بدقـة متناهية. ولهـذا الحظوا حدوث  درس البابليـون تحـركات األجرام السـماوية وسـجَّ
واقعـة غريبـة بالنسـبة للشـمس، وتسـاءلوا فيمـا عسـى أْن يكـون معناهـا. إنَّ حقيقـة إرسـال 
الملـك مـردوخ بـالدان لمبعوثيـن ِمـن ِقبله إلـى َحزَِقيَّا لم يكـن بمحض الصدفة العشـوائية. فقد 

سـمع البابليـون خبـر شـفاء َحزَِقيَّـا وعالقـة ذلك باآليـة المعجزيـة التي تمت. 
ــت  ــي وق ــتخدم ف ــا اس ــددة. فكم ــة المح ــذه العالم ــار هللا ه ــاذا اخت ــم اآلن لم ــا نعل إنن
الحــق نجمــة بيــت لحــم ليهــدي بهــا الحكمــاء الثالثــة الــذي أتــوا مــن المشــرق لرؤيــة يســوع، 
ــم  ــدة له ــك فرصــة فري ــت تل ــل. وكان ــت الشــمس ليرشــد رســل باب ــك الوق ــي ذل اســتخدم ف
ــة  ــاًل فــي محاول ــا طوي ــالدان كان قــد قضــى وقتً ــه الحقيقــي. إن مــردوخ ب ليتعلمــوا عــن اإلل
ــاء. وهــذا  ــاء أقوي ــى حلف ــكان فــي حاجــة ماســة إل ــم عــن ســيطرة أشــور. ف االســتقالل الدائ
يفســر رغبتــه فــي االتصــال بَحزَِقيَّــا. فــإذا كانــت الشــمس ذاتهــا قــد تحرَّكــت نــزواًل عنــد طلــب 

ــا، فــال بــد أنــه يســتطيع مســاعدته علــى هزيمــة أشــور.  َحزَِقيَّ

كيف أضاع َحزَِقيَّا فرصة مواتية ليمّجد هللا ويوّجه البابليين إليه؟ ماذا كانت النتيجة؟ 
إَِشْعَياء 9	� ولكن َحزَِقيَّا الذي كان أولى به أْن يشهد أمامهم هلل، أشار ِعوًضا عن ذلك 

إلى نفسه ومجده الزائل� ما هو الدرس الذي نتعلمه نحن من ذلك؟

12 شباط )فرباير(        الجمعة        

رس: »مــا كان يمكــن للظــّل الــذي علــى المزولــة )ســاعة شمســية(  لَِمِزيــد ِمــْن الــدَّ
أْن يرجــع عشــر درجــات إلــى الــوراء لــو لــم يتدخــل هللا تدخــاًل مباشــرًا. وكانــت هــذه عالمــة 
ــلَّ  ــَع الظِّ ــرَّّب  فَأَرَْج ــّي ال ــْعيَا النَِّب ــا إَِش ــك: ›َدَع ــاً لذل ــه. وتبع ــمع صالت ــد س ــا أّن هللا ق لَحزَِقيَّ
رََجــاِت الَِّتــي نـَـزََل ِبَهــا ِبَدرََجــاِت آَحــاز َعْشــَر َدرََجــاٍت إِلـَـى الـْـَوَراِء‹ – 2ملــوك 20 : 8 – 11«  ِبالدَّ

ــاء والملــوك، صفحــة 230(. ة، األنبي ــوَّ )روح النُّبُ
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»وقــد تّمــت هــذه الزيــارة التــي قــام بهــا رســل موفــدون ِمــن ِقبــل ملــك فــي أرض بعيــدة، 
ــه أن  ــهل علي ــن الس ــم كان ِم ــّي. ك ــه الح ــد اإلل ــم ويمّج ــا يعظّ ــة فيه ــا فرص ــت لَحزَِقيَّ وقُّدم
يخبرهــم عــن هللا حامــل كّل الخالئــق الــذي بواســطة رحمتــه ورضــاه أبقــى علــى حياتــه عندمــا 

انتفــى عنــه آخــر رجــاء! ...
»ولكــّن الكبريــاء والغــرور تســلّطت علــى قلــب َحزَِقيَّــا، وفــي تعظيمــه لنفســه فتــح أمــام 
تلــك العيــون الجشــعة الطامعــة الخزائــن التــي أغدقهــا هللا علــى شــعبه. فأراهــم ›بَيْــَت َذَخائِرِِه: 
يْــَت الطَّيِّــَب، وَكُلَّ بَيْــِت أَْســلَِحِتِه وَكُلَّ َمــا ُوِجــَد ِفــي َخزَائِِنــِه.  ــاَب َوالزَّ َهــَب َواألَطْيَ ــَة َوالذَّ الِْفضَّ
يَّــاُه َحزَِقيَّــا ِفــي بَيِْتــِه َوِفــي كُلِّ ُملِْكــِه‹ – إشــعياء 2:39. ولكّنــه لــم  لـَـْم يَُكــْن َشــْيٌء لـَـْم يُرِِهــْم إِ
ة،  يفعــل هــذا تمجيــًدا هلل بــل ليمّجــد نفســه فــي عيــون أولئــك الرؤســاء الغربــاء« )روح النُّبُــوَّ

األنبيــاء والملــوك، صفحــة 231(.

أسئلة للنقاش
ــق  ــول الح ــل يق ــوري؟ ه ــاَقى األش ــن َربَْش ــيطان وبي ــن الش ــبه بي ــه الشَّ ــا وج 	� م
عندمــا يتهمــك بأنــك أخطــأت )زكريــا 	: 	(؟ كيــف يجيــب هللا عليــه؟ راجــع زكريــا 

ــة 8: 	� ــا ضــّد هــذه االتهامــات؟ رومي ــذي لن ــد ال 	: 2-5� مــا هــو الرَّجــاء الوحي

ــا 2	:  ــال الغفــران؟ راجــع رؤي ــه بعــد أن تن 2� هــل يتوقــف الشــيطان عــن اتهامات
0	� مــا نــوع طبيعــة اتهامــات الشــيطان عندمــا يســتمر فــي ادعائــه بأنــك ملــك لــه 
بســبب خطيتــك، بعــد أن تكــون قــد نلــت الغفــران؟ راجــع تثنيــة 9	: 6	-	2 )قانــون 

الكــذب والشــهادة الــزور(� 

ــه  ــه اإلل ــر أن ــن، وأظه ــك أمي رس: أنقــذ هللا شــعبه اســتجابة لدعــوة مل ــدَّ ــص ال ُملَخَّ
القــادر علــى كل شــيء والمســيطر علــى مصيــر األرض. وهــو ال يهلــك الذيــن يحاولــون إهــالك 
شــعبه وحســب، بــل يوفــر أيًضــا الفــرص لآلخريــن ألن يصبحــوا ضمــن شــعبه بغــض النظــر عــن 

شــرورهم الســابقة وخطاياهــم؟ 
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* 13 -19 شباط )فرباير(    الدرس الثامن    

»َعزُّوا َشْعِبي«

السبت بعد الظهر
المراجع األســبوعية: إَِشــْعَياء 40: 1، 2؛ إَِشــْعَياء 40: 3-8؛ إَِشــْعَياء 40: 9-11؛ إَِشــْعَياء 

.31-12 :40

ٍة، يَا  ـرََة ِصْهَيـْوَن� اْرَفِعـي َصْوتَِك ِبُقـوَّ آيـة الحفـظ: »َعلَـى َجَبـل َعـال اْصَعـِدي، يَـا ُمَبشِّ
ـرََة أُوُرَشـلِيَم� اْرَفِعـي الَ تََخاِفـي� ُقولِي لُِمُدِن يَُهـوَذا: ›ُهَوَذا إِلُهِك‹ « )إَِشـْعَياء 0	: 9(� ُمَبشِّ

»انتهــت الحــرب العالميــة الثانيــة ســنة 1945 بينمــا كان الجنــدي اليابانــي شويشــي يوكــوي 
ــالم.  ــن الس ــورات تعل ــة منش ــرات األمريكي ــت الطائ ــوام. وألق ــرة غ ــات جزي ــي غاب ــا ف مختبئً
ولكــن شويشــي المختبــئ ظنَّهــا خدعــة. فهــو كجنــدي أميــن لإلمبراطــور اليابانــي قــد أقســم 
بعــدم االستســالم. ونظــرًا ألنَّــه كان بعيــًدا عــن أيَّــة حضــارة، ولــم يســتطع االتصــال بأحــد، فقــد 

عــاش علــى مــا اســتطاع أْن يأكلــه مــن الغابــة. ولــم تكــن حياتــه ســهلة علــى اإلطــالق. 
»وفــي ســنة 1972، أي بعــد 27 ســنة مــن انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وجــد الصيــادون 
ــم أن رســالة الســالم التــي أعلنتهــا  شويشــي وهــو يصطــاد الســمك. عندئــذ فقــط ســمع وعلِ
اليابانييــن  المنشــورات، كانــت صحيحــة وليــس خدعــة. فبينمــا كان باقــي المواطنيــن 
يســتمتعون بالســالم علــى مــدى عشــرات الســنوات، كان هــو يعانــي مــن الحرمــان والتوتــر. 
ــْعيَاء أن زمــن التوتّــر واأللــم  ــّي إَِش وقبــل ذلــك بقــرون طويلــة أعلــن هللا علــى لســان النَِّب
ــَب  ــوا قَلْ ــْم. طَيِّبُ ــوُل إِلُهُك ــْعِبي، يَُق ــزُّوا َش ــزُّوا، َع ــى »َع ــد انته ــعبه ق ــبة لش ــذاب بالنس والع
أُورَُشــلِيَم َونَاُدوَهــا ِبــأَنَّ ِجَهاَدَهــا قـَـْد كَُمــَل، أَنَّ إِثَْمَهــا قـَـْد ُعِفــَي َعْنــُه، أَنََّهــا قـَـْد قَِبلـَـْت ِمــْن يـَـِد 

ــْعيَاء 40: 1، 2(. ــا« )إَِش ــْن كُلِّ َخطَايَاَه ــِن َع ــرَّّب ِضْعَفيْ ال
دعونا نلقي نظرة إلى ما يعنيه هذا.

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم الموافق 20 شباط )فبراير(.
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14 شباط )فرباير(        األحد        

عزاء للمستقبل )إَِشْعَياء 0	: 	، 2(

ــْعَياء 0	: 	، 2، يقــّدم هللا الّتعزيــة لشــعبه� فوقــت العقــاب قــد انتهــى أخيــًرا�  فــي إَِش
وأي عقــاب كان هــذا؟

 

توجد العديد من األجوبة لهذا السؤال. فقد كان هناك العقاب الذي تمثل في غزو أشور، 
قضيب غضب الرَّّب )إَِشْعيَاء 10(. ولكن ها هو الرَّّب قد أنقذ يهوذا من سطوة أشور إْذ أهلك 
جيش سنحارييب سنة 701 ق.م. )إَِشْعيَاء 37(. وهناك العقاب الذي كانت ستأتي به بابل والتي 
غناه  بعرض  َحزَِقيَّا  فيه  وقع  الذي  للخطأ  نتيجة  وتأسر شعبها  يهوذا  ممتلكات  كانت ستسلب 
وممتلكاته أمام الرُّسل الذين أوفدهم مردوخ بالدان )إَِشْعيَاء 39(. وأخيرًا كان هناك العقاب الذي 

أوقعته بهم إحدى الدول األخرى التي كتب إَِشْعيَاء رسائل ضّدها )إَِشْعيَاء 23-14(.
وفــي هــذه األثنــاء ذُكـِـرت أشــور واألشــوريين مــرة فــي إَِشــْعيَاء 7: 17-38: 6، بينمــا ذُكِــرت 
هــذه الــدول األخــرى مــرة واحــدة فقــط فــي بقيــة ِســفر إَِشــْعيَاء حيــث يشــير إَِشــْعيَاء 52: 4 
لالضطهــاد الماضــي بواســطة ِمْصــر ثــم بواســطة أشــور. وفــي الجــزء األخيــر مــن ِســفر إَِشــْعيَاء 
ــْعيَاء 48: 14،  ــْعيَاء 47: 1؛ إَِش ــْعيَاء 43: 14؛ إَِش ــر اإلنقــاذ والخــالص مــن األســر البابلــي )إَِش ذُك
20( بواســطة الملــك كــورش الفارســي الــذي هــزم بابــل ســنة 539 ق.م. وحــّرر أســرى مملكــة 

يهــوذا )إَِشــْعيَاء 44: 28؛ إَِشــْعيَاء 45: 13(.
د مــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 1-39 علــى األحــداث التــي أدت إلــى الخــالص مــن األشــوريين  يشــدِّ
ــفُر أحداثـًـا كانــت ســتقع فــي المســتقبل  ســنة 701 ق.م. ولكــن بدايــة أصحــاح 40 يتنــاول السِّ
بعــد قــرن ونصــف مــن الزمــان ويصــل إلــى نهايــة إمبراطوريــة بابــل ســنة 539 ق.م. وعــودة 

اليهــود بعــد ذلــك بوقــت قصيــر. 

هــل موضــوع العــودة مــن بابــل يرتبــط بــأي شــيء آخــر ســابق فــي ِســفر إَِشــْعَياء؟ إذا 
كان األمــر كذلــك، فمــا هــو؟ 

 

أصحـاح 39 مـن إَِشـْعيَاء هـو بمثابة المقطـع االنتقالي لألصحاحات التالية إذ يتنبأ عن األَْسـر 
روا من نسـل َحزَِقيَّـا )إَِشـْعيَاء 39: 6، 7(. وإضافة  البابلـي، علـى األقـل بالنسـبة لبعض الذين تحدَّ
إلـى ذلـك، فـإنَّ األصحاحـات فـي إَِشـْعيَاء 13، 14، 21 تتضمـن العديـد مـن النبوات عن سـقوط 
بابـل والحريـة التـي سـتكون مـن نصيـب شـعب هللا نتيجـة لذلـك: »ألنَّ الـرَّّب َسـيَرَْحُم يَْعُقوَب 
َويَْختَـاُر أَيًْضـا إِْسـرَائِيَل، َويُِريُحُهـْم ِفـي أَرِْضِهـْم .... َويَُكوُن ِفي يَـْوٍم يُِريُحَك الرَّّب ِمـْن تََعِبَك َوِمِن 
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َك تَْنِطـُق ِبهـَذا الَْهْجـِو َعلَـى َملِـِك  ِة الَْقاِسـيَِة الَِّتـي اْسـتُْعِبْدَت ِبَهـا، أَنَـّ انِْزَعاِجـَك، َوِمـَن الُْعبُوِديَـّ
بَاِبـَل.« )إَِشـْعيَاء 14: 1-4(. الحـظ العالقـة الوثيقـة بيـن مـا جاء هنا ومـا جاء في إَِشـْعيَاء 40: 1، 

2 حيـث وعـد هللا شـعبه بأنه سـتكون نهايـة لعذاباتهم. 

مــاذا تعنــي نبــوات الكتــاب عــن نهايــة العــذاب، بالنســبة لــك اآلن وأنــت تمــّر بوقت 
عصيــب مــن األلــم؟ وأي نفــع يكــون إليماننــا بــدون هــذه الوعــود؟ لمــاذا إًذا، كان 

مــن المهــم التمســك بهــذه الوعــود مهمــا كانــت الظــروف والنتائــج التــي تواجهنــا؟

15 شباط )فرباير(        االثنني        

إعداد الطريق، وكلمة هللا، وحضوره )إَِشْعَياء 0	: 	-8(

كيف ينال شعب هللا التعزية؟ إَِشْعَياء 0	: 	-8�

 

ــن مجــده )إَِشــْعيَاء 40:  لقــد جــاء ُمرَســل لــم يُْعلَــن لنــا اســمه وأعلــن أن هللا ســيأتي ليُعلِ
ــا تثبــت  ــوا زائليــن كالعشــب، فــإن »كلمــة إلهن 3-5(. وأعلــن صــوت آخــر أن البشــر وإْن كان

ــْعيَاء 40: 8(. إلــى األبــد« )إَِش
نــال شــعب هللا مجــّدًدا، بعــد األَســر مــا كانــوا قــد نالــوه قبــاًل عنــد جبــل ســيناء، ثــم رفضــوه 
ــه.  ــم وكلمت ــور هللا معه ــو حض ــاب، أال وه ــم العق ــب عليه ــذي جل ــم ال ــالل ارتداده ــن خ م
فالمكونــات األساســية لعهــد هللا مــع شــعبه كانــت حضــوره وكلمتــه. وقــد تــمَّ االحتفــاظ بعهــد 
ــم انتهكــوا  ــي وســطهم )خــروج 25: 8، 16(. ونظــرًا ألنه ــذي كان ف ــِدس ال ــي الَمْق هللا هــذا ف
كلمتــه، تــرك هللا هيكلــه )َحزَِقيَّــال 9-11(، ولكنــه ســيعود ثانيــة. فحضــوره وكلمتــه الثابتــة إلــى 

األبــد يجلبــان الرجــاء والتعزيــة لشــعبه. 

ما هي االستعدادات الالزمة لمجيء الرَّّب؟ إَِشْعَياء 0	: 	-5�

 

ليـس مـن المناسـب أن يسـافر الَملـك عبـر طريـق غيـر ممّهـد. ولهـذا فـإن إعـداد الطريـق 
يسـبق مجـي الَملـك عبـره. فكـم باألحـرى يكـون األمـر بالنسـبة لَملـك الملـوك الـذي سـيأتي، 
علـى مـا يبـدو مـن الشـرق حيـث كان مع شـعبه في األَسـر بمثابـة الَمْقِدس لهـم )َحزَِقيَّـال 11: 
16(. وقدومـه هـذا يسـتلزم تسـوية الطريـق وتمهيـده أمامـه. وتشـييد طريـق حرفـي متسـاٍو 
عبـر التـالل الوعـرة فـي شـرق أورشـليم، هـو عمـل شـاق بـل ويبـدو مسـتحياًل حتى باسـتخدام 
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الديناميـت والجرافـات الحديثـة. ولهـذا فليـس غيـر هللا وحده يسـتطيع إنجاز مثل هـذا العمل، 
ـاُت ُمْسـتَِقيَمًة« )إَِشـْعيَاء 42: 16(. ولكنـه تعالـى ليـس بحاجـة إلى  فهـو الـذي يجعـل »الُْمْعَوجَّ

طريـق حرفـي ليسـافر عبـره ألن عنـده مركبـة فضائيـة مـن الكروبيـم )َحزَِقيَّـال 1و 11-9(. 
د نبوة إَِشـْعيَاء النَِّبّي علـى الطريق الروحـي الذي أعده  ق العهـد الجديـد بشـكل محـدَّ ويطبِـّ
يوحنـا المعمـدان أمـام المسـيح بوعظـه وكرازتـه )متـى 3: 3(. ففحوى رسـالة يوحنـا المعمدان 
ـماَواِت« )متـى 3: 2(. أمـا المعمودية التـي أجراها  ُه قَـِد اقْتَـرََب َملَُكـوُت السَّ كانـت »تُوبُـوا، ألَنَـّ
فكانـت معموديـة »التوبـة لمغفـرة الخطايـا« )مرقـس 1: 4(. إًذا عمـل إعداد الطريـق تمثَّل في 

التوبـة والرغبـة فـي التحـّول عـن الَْخِطيَّـة لكي تأتـي تعزية هللا مـن خالل غفرانـه وحضوره.
يعلن إِرِْميَاء النَِّبّي الرسالة الروحية ذاتها التي كان فَْهم طبيعتها الروحية بالنسبة للمسبيين 
القلب  ليدخل  الرَّّب  أمام  للطريق  الروحي  اإلعداد  ذلك هو  وقتًا طوياًل.  يهوذا سيستغرق  من 
للراغبين في أن يبدأ معهم مجّدًدا بمنحهم قلبًا جديًدا  )إِرِْميَا 31: 31-34(. وعد هللا هنا هو 

يكتب عليه عهده وأْن يكون إلًها لهم. وشعبه يعرفونه ويعرفون صفاته ألنه قد غفر ذنوبهم. 

اقــرأ بحــرص مــا جــاء فــي إَِشــْعَياء 0	: 6-8� مــا هــو الرجــاء الــذي تســتقيه مــن هــذه 
رنــا منــه هــذه  اآليــات علــى رغــم أنــك زائــل زوال العشــب؟ مــا الــذي ينبغــي أن تحذِّ

اآليــات وتنصحنــا بعــدم وضــع الثقــة فيــه؟ 

16 شباط )فرباير(        الثالثاء        

مهد الكرازة )إَِشْعَياء 0	: 9-		(

ما نوع الحدث الموصوف في إَِشْعَياء 0	: 9-		؟ 

 

ــليم  ــارة ألورش ــار س ــن أخب ــر يعل ــر ذَكَ ــْعيَاء، مبّش ــفر إَِش ــن س ــكان الحــق م ــي م ــر ف ظه
ــْعيَاء 40: 9 الــذي يعلــن مــن فــوق  ــْعيَاء 52: 7(. ولكــن المبّشــر فــي إَِش ــْعيَاء 41: 27؛ إَِش )إَِش
ــاء  ــاء التأنيــث وت ــاًل، »هــوذا إلهــك«، ليــس ذكــرًا بــل باألحــرى أنثــى كمــا تشــير ي الجبــل قائ
التأنيــث فــي اآليــة ]وهــي حقيقــة ال تظهــر بوضــوح فــي الترجمــة اإلنكليزيــة للكتــاب المقدس 
إذ يصعــب معرفــة الضميــر، ســواء كان مذكّــرًا أو مؤنثًــا أو حتــى جمًعــا أو مفــرًدا، مــن بعــض 

الكلمــات، ممــا يظهــر عمــق لغتنــا العربيــة واتســاعها – المترجــم[. 
ــٍت.  ِديــَن ِفــي بَيْ يُســبِّح المرنّــم داود هللَا فــي مزمــور 68 ألنــه تعالــى »هللَاُ ُمْســِكُن الُْمتََوحِّ
ــى  ــق عل ــا تنطب ــات هن ــذه الكلم ــع أن ه ــور 68: 6(. وم ــالٍَح« )مزم ــى فَ ــَرى إِلَ ــِرُج األَْس ُمْخ
الخــروج مــن العبوديــة فــي مصــر، إال أن إَِشــْعيَاء النَِّبــّي يســتخدم األفــكار ذاتهــا ليعلــن عــن 

ــي.  ــر البابل خــروج آخــر أي العــودة مــن األَْس
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يطبِّق العهد الجديد ما جاء في إَِشْعيَاء 40: 3-5 على يوحنا المعمدان الذي أعد الطريق أمام 
المسيح الذي هو الكلمة األبدي والذي صار جسًدا وحّل بيننا ليصير هللا معنا )يوحنا 1: 14(. 

وحتـى قبـل يوحنـا المعمـدان تحـّدث آخـرون عـن األخبـار السـارة المتمثّلـة فـي مجـيء 
المسـيح. ومـن بيـن أوائـل َمـن نـادوا بهـذه األخبـار السـارة كان سـمعان الشـيخ وحنـة اللـذان 
تقابـال مـع الطفل يسـوع عندما كان يتكرّس في الهيكل )لوقا 2: 25-38(. ومثلما كان المرسـلون 
فـي وقـت إَِشـْعيَاء كذلـك كان الحال بالنسـبة لهذين المرسـلين: أحدهما ذكر واآلخـر أنثى. كان 

سـمعان الشـيخ ينتظـر تعزيـة إسـرائيل في شـخص الَمِسـيَّا )لوقـا 2: 25، 26(. 
ــة أن تكــون  ــْعيَاء ال يبــدو أن األمــر كان مصادفــة بالنســبة لحنــة النَِّبيّ فــي ضــوء نبــوة إَِش
هــي األولــى التــي تعلــن جهــاًرا للمجتمعيــن فــي الهيــكل الــذي فــي أروشــليم، أن الَمِســيَّا قــد 
ــُه َمــَع َجِميــعِ الُْمْنتَِظِريــَن  ــاَعِة َوقََفــْت تَُســبُِّح الــرَّّب، َوتََكلََّمــْت َعْن ــَك السَّ جــاء: »فَِهــَي ِفــي تِلْ
ِفــَداًء ِفــي أُورَُشــلِيَم« )لوقــا 2: 38(. وكانــت تلــك هــي بدايــة الكــرازة المســيحية كمــا نعرفهــا، 
أي إعــالن بشــارة اإلنجيــل – األخبــار الســارة المتمثّلــة فــي مجــيء المســيح يســوع وتجّســده 
ــم  ــي مري ــرى، وه ــرأة أخ ــيح الم ــق أوكل المس ــت الح ــي وق ــع. وف ــالص للجمي ــب الخ ليجل
المجدليــة مســؤولية إذاعــة خبــر قيامتــه المظفــرة )يوحنــا 20: 17، 18(، تلــك القيامــة التــي 
أكــدت أن مرســليته اإلنجيليــة لكوكــب األرض قــد اُنِجــزت. كل جســد عشــب ... وأمــا كلمــة هللا 

الــذي تجّســد فهــو يبقــى إلــى األبــد )قــارن إَِشــْعيَاء 40: 8-6(. 

راجــع مــا جــاء فــي إَِشــْعَياء 0	: 		� أي صــورة تشــبيهية نجدهــا هنــا؟ اكتــب فقــرة 
ــر فيهــا عــن الكيفيــة التــي اختبــرت بهــا شــخصًيا رعايــة هللا لــك� لمــاذا  قصيــرة تعبِّ

مــن الجّيــد أن تتذكــر الطريقــة التــي قــادك بهــا هللا فــي الماضــي؟ 

17 شباط )فرباير(        األربعاء        

خالِق رحوم )إَِشْعَياء 0	: 2	-		(

كيف يتوّسع إَِشْعَياء 0	 في موضوع رحمة هللا وقوته؟ 

 

لقــد جــاء الحديــث عــن رحمــة هللا وقوتــه بشــكل متشــابك فــي هــذا األصحــاح كمــا ســترى 
ــه  ــم ألن ــد أن يخلّصه ــو يري ــص هللا شــعبه. فه ــان لكــي يخلّ ــان وضروري ــا متالزم ــاه، ألنهم أدن

رحيــم. وهــو قــادر علــى تخليصهــم ألنــه قــوي.

الرَّحمة )إَِشْعيَاء 40: 1-5(، التّعزية، مجيء الرَّّب لإلنقاذ.
القوة )إَِشْعيَاء 40: 3-8(: المجد، البقاء والدوام مقابل الضعف البشري.

ارة، الرَّّب راعي شعبه. الرَّحمة )إَِشْعيَاء 40: 9-11(: أخبار اإلنقاذ السَّ
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القوة )إَِشْعيَاء 40: 12-26(: خالِق ال نظير له.
الرَّحمة )إَِشْعيَاء 40: 27-31(: هللا، بوصفه الخالِق، يمنح القوة للُْمْعِيَي.

م إَِشـْعيَاء النَِّبـّي هللا وتحـّدث عن قوتـه في ضوء مجـده وديمومته )إَِشـْعيَاء 40:  بعـد أن قـدَّ
ـع اآلن فـي الحديـث عـن قدرتـه وكلمتـه األسـمى التـي تجعـل األرض وكل مـا فيهـا  3-8(، يتوسَّ
يبـدو كالعـدم أمامـه تعالـى )إَِشـْعيَاء 40: 12-17(. إنَّ النمـط الـذي اسـتخدم إَِشـْعيَاء النَِّبّي هنا 
فـي الكتابـة والـذي اعتمـد على طرح األسـئلة والتشـابيه الواضحة في اإلشـارة إلـى األرض وإلى 

أجزائهـا، يُْشـِبه النمـط الـذي اسـتخدمه هللا فـي جوابـه على عبـده أيوب )أيـوب 38 – 41(. 

ما هو الجواب على سؤال إَِشْعَياء البياني القائل: »فبمن تشبهون هللا« )إَِشْعَياء 0	: 8	(�

 

ــى  ــه عل ــر ل ــاهلل ال نظي ــد«. ف ــو »ال أح ــوب، ه ــبة ألي ــواب بالنس ــا الج ــا كم ــواب هن الج
ــح إليــه أعمــال  اإلطــالق. ولكــن إَِشــْعيَاء النَِّبــّي يتنــاول ســؤاله ثــم يشــير إلــى الجــواب الــذي تلمِّ
وتصرّفــات العديــد مــن الشــعوب القديمــة، أال وهــو أنَّ هللا يُْشــِبه الوثــن )إَِشــْعيَاء 40: 19، 20(.

تلــك هــي الفكــرة التــي يــرد عليهــا إَِشــْعيَاء النَِّبــّي فــي حديثــه. إنــه ألمــر ســخيف حًقــا أن 
نُشــبّه هللا بالوثــن. ولكــن إَِشــْعيَاء أراد التأكّــد مــن أن الشــعب يفهمــون النقطــة التــي أرادهــم 
د علــى قــدرة هللا الفريــدة علــى أنــه الخالــق  أن يفهموهــا، ولهــذا توّســع فــي مقارنتــه وشــدَّ

القــدوس الــذي ال مثيــل لــه فــي الكــون )إَِشــْعيَاء 40: 26-21(. 

ــم  ــْعَياء إليه ــه إَِش ــن وجَّ ــاس الذي ــن تصــرّف الن ــدد 	2 ع ــون الع ــف يكشــف مضم كي
ــل؟  ــه بتصــرّف مماث ــب ذات ــف نرتكــب نحــن الذن ــالته؟ وكي رس

 

هدف رسالة هللا هو توفير العزاء لَمن يحتاجه. فشعب هللا في ذلك الوقت أصيبوا باالرتباك 
واإلحباط بسبب اآلالم التي مروا فيها، مثلهم في ذلك مثل أيوب، فتشّككوا في صفات هللا.

تأمـل فـي آيـات اليـوم� فهـي ال تتحدث عـن رحمة هللا وقوته وحسـب، بـل وأيًضا عن 
ا وينبغي فهمهـا؟ وكيف  حقيقـة كونـه الخالـق� لمـاذا كانـت هذه الحقيقـة مهّمة ِجـدًّ

يسـاعدنا حفظنـا ليوم السـبت كل أسـبوع، علـى تعزيز هذه النقطـة الحيوية؟

18 شباط )فرباير(        الخميس        

معضلة الوثنية )إَِشْعَياء 0	: 9	، 20(
ــر  ــيء آخ ــذ بش ــتبدل هللا عندئ ــان يس ــع هللا ألّن اإلنس ــة م ــركتنا الوثيق ــم ش ــة تحطّ الوثني
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ــْعيَاء 42: 8(. ولهــذا الســبب يشــير األنبيــاء إلــى الوثنيــة علــى أنهــا زنــا  )خــروج 20: 4، 5؛ إَِش
ــال 16: 19-15(. ــا 3: 6-9؛ َحزَِقيَّ ــي )إِرِْميَ روح

ــا  ــه هن ــا يقول ــم م ــف تفه ــان؟ وكي ــْعَياء األوث ــف إَِش ــف يص ــْعَياء 		: 29� كي ــرأ إَِش اق
عنهــا؟ ولمــاذا كان وصفــه هــذا بليًغــا هكــذا عــن التمثــال أو الصنــم مهمــا كان نوعــه؟ 

 

ــة مــن خــالل  ــة قوي ــات إلهي ــوا يتعبــدون لكائن اعتقــد الوثنيــون القدامــى أنهــم إنمــا كان
ــة  ــاك للوصي ــو انته ــوض هللا ه ــن ِع ــد للوث ــن التعبّ ــا. ولك ــير له ــي تش ــوز الت ــور أو الرم الّص
األولــى: »ال يكــن لــك آلهــة أخــرى أمامــي« )خــروج 20: 3(، وهللا يرفــض أن يمثّلــه النــاس بــأي 
شــيء أكان ذلــك صنًمــا أو صــورة أو أي شــيء آخــر مثلمــا فعــل شــعبه قديًمــا بإقامــة العجــل 
الذهبــي )خــروج 32: 4، 5(. فــال يمكــن ألحــد أن يمثّــل هللا بمــا هــو منظــور ألن هللا لــم يــره 
أحــد قــط )تثنيــة 5: 15-19(. كمــا ال يمكــن لشــيء مــا أن يمثـّـل مجــده الــذي ال نظيــر لــه وال 
عظمتــه التــي ال تقــارن. ولهــذا فــأي رمــز يقيمــه البشــر لتمثيــل هللا يصبــح إلًهــا لهــم ويصبــح 

هــذا اإلجــراء انتهــاكًا للوصيــة األولــى والثانيــة. 
وال يحتــاج شــعب هللا إلــى األوثــان واألصنــام ألن عندهــم الشــكينا الحقيقــي الحاضــر فــي 
ــادة  ــة باســمه. وعب ــان أو ثالث وســطهم فــي َمقِدســه. فحضــور هللا موجــود حيثمــا اجتمــع اثن

الصنــم تعنــي اســتبدال حضــور هللا والتنّكــر لــه. 

أي نــوع مــن الوثنيــة نواجهــه نحــن اليــوم ككنيســة؟ وهــل الوثنيــة تتجلــى في الكنيســة 
اليــوم بشــكل ماكــر؟ وإذا كان األمــر كذلــك، فكيف؟ 

 

ــرَّّب.  ــب ال ــى جان ــون االســم ›مســيحيين‹ يخدمــون آلهــة أخــرى إل ــرون ممــن يحمل »كثي
ــام. أي شــيء يميــل إلــى تخفيــف حبنــا هلل، أو  ــا التّ يتطلــب خالقنــا إخالصنــا األســمى، ووالئن
التدّخــل فــي الخدمــة المســتحقة لــه، يصبــح بالتالــي وثًنــا« )تعليقــات روح النُّبُــوَّة، موســوعة 

ــد 2، صفحــة 1011، 1012(. س، مجل ــدَّ ــاب الُمَق األدفنتســت لتفســير الِكتَ
نعلــم مــن الكتابــات القديمــة أن الوثنيــة كانــت جّذابــة ألنهــا كانــت تتعلــق بالماديــات 
ــروا  ــة ليظه ــادة الوثني ــاط العب ــكال وأنم ــض أش ــاس بع ــتخدم الن ــد اس ــة. وق ــع األناني والمناف
تكريمهــم واحترامهــم لبعــض القــوى التــي كانــوا يعتقــدون أنهــا تمنحهــم الخصــب واالزدهــار. 

ــا؟ فكانــت ديانتهــم هــي ديانــة االنتفــاع الذاتــي. أال يبــدو هــذا مألوفً
وقبــل أن يعــود المســيح ثانيــة بعــد أن يتــم إعــداد الطريق أمامه بواســطة رســالة المصالحة 
ــا )مالخــي 4(،  ــه بإيلي ــوز ل ــا المعمــدان المرم ــا يوحن ــي حمله ــرة الشــبيهة بالرســالة الت األخي
ســيكون االختبــار أمــام النــاس هــو ذاتــه كمــا كان فــي أيــام إَِشــْعيَاء النَِّبــّي: هــل تتعبــد للخالــق 

أَْم لغيــره )رؤيــا 13-14(؟ ألننــا فــي النهايــة ســنتعبد حتًمــا لهــذا أو ذاك.
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19 شباط )فرباير(        الجمعة        

رس: اقــرأ مــن كتــاب األنبيــاء والملــوك الفصــل الــذي بعنــوان »هوذا  لَِمِزيــد ِمــْن الــدَّ
إلهك!«، صفحــة 211- 216.

»كان اإلدراك الروحــي لبنــي البشــر أيــام إشــعياء مظلًمــا بســبب عــدم معرفتهــم هلل. لقــد 
ــة الخطيئــة واآلالم  ــه علّ حــاول الشــيطان طويــاًل أن يجعــل النــاس ينظــرون إلــى خالقهــم كأنّ
والمــوت. لقــد تصــّور الذيــن خدعهــم أّن هللا صــارٌم كثيــر المطالــب. وأنـّـه يراقبهــم ليفضحهــم 
ويدينهــم. ويرفــض قبــول الخاطــئ طالمــا وجــد عــذًرا شــرعيًّا لعــدم مــدِّ يــد العــون إليــه. وقــد 
ــة التــي تســري حتــى علــى ســاكني الســماء وشــّوهها  ــة اإللهيّ حــرَّف الشــيطان شــريعة المحبّ
ــٍر ثقيــل  ــق علــى النــاس عيشــهم وتنّغــص عليهــم ســعادتَهم وهــي بمثابــة نِي ــا تضيَّ قائــاًل إنّه
يســرّهم التخلـّـص منــه. وأعلــن أنـّـه ال يمكــن إطاعــة الفرائــض والوصايــا، وأّن عقوبــات العصيان 

ة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة 211(. فُرضــت علــى نحــو اســتبدادي« )روح النُّبُــوَّ

أسئلة للنقاش
	� لّخـص فـي كلماتـك الخاصة الرسـالة المتضّمنة في إَِشـْعَياء 0	: 2	-		، مسـتخدًما 
صـوًرا حديثـة مـن واقـع االكتشـافات العلمية الُمعاصـرة التي تُظهر بأكثـر وضوح قوة 

هللا الفائقـة� شـارك مـا لّخصته مع أعضـاء صّفك�

2� كيـف يعمـل وصـف النَِّبّي إَِشـْعَياء لديمومـة كلمة هللا إزاء الحياة البشـرية الوقتية 
والقصيـرة األمـد )إَِشـْعَياء 0	: 6-8(، علـى تبديـد خوفك مـن الموت؟ ومـا عالقة هذا 
وذلـك الوصـف برجائـك في القيامة )أيوب 9	: 25-	2؛ دانيـال 2	: 2؛ 	كورنثوس 5	: 

	5-	5؛ 	تسالونيكي 	: 		-8	(؟

	� كيـف يعمـل مـا جـاء فـي إَِشـْعَياء 0	: 2	-		 علـى شـفاء القلـب مـن الكبريـاء 
والغطرسـة، متـى طبقنـاه علـى حياتنـا بشـكل عملـي؟ 

رس: جلــب هللا، مــن خــالل النَِّبــّي إَِشــْعيَاء العــزاء للمتألميــن. كان زمــن  ــص الــدَّ ُملَخَّ
ضيقتهــم قــد انتهــى فرجــع إليهــم هللا. واآلن، ِعــوض أن يشــعروا باإلحبــاط واالرتبــاك، يمكنهــم 

الوثــوق بــاهلل لكــي يســتخدم قوتــه الخالقــة فــي صالحهــم. 
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* 20-26 شباط )فرباير(    الدرس التَّاسع    

لَيْخُدم ويَُخلِّص

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إَِشــْعَياء 41؛ إَِشــْعَياء 42: 1-7؛ إَِشــْعَياء 44: 26-45: 6؛ إَِشــْعَياء 

.12-1 :49

آيـة الحفـظ: »ُهـَوَذا َعْبـِدي الَّـِذي أَْعُضـُدُه، ُمْخَتـاِري الَِّذي ُسـرَّْت ِبـِه نَْفِسـي� َوَضْعُت 
ُروِحـي َعلَْيـِه َفُيْخـِرُج الَْحقَّ لِأَُمـِم« )إَِشـْعَياء 2	: 	(�

ـــارة  ـــة لزي ـــم الفرص ـــت له ـــو أتيح ـــم ل ـــا له ـــازًا عظيًم ـــون امتي ـــه يك ـــون أن ـــرون يحس »كثي
ـــد  ـــي ق ـــرق الت ـــي الط ـــير ف ـــى األرض، والس ـــن كان عل ـــيح حي ـــا المس ـــرّدد إليه ـــي ت ـــن الت األماك
ـــرب  ـــوع بالق ـــم الجم ـــي أحـــب الســـيد أن يعلِّ ـــرة الت ـــى البحي ـــوا إل ـــاه، وأن يتطلع ـــا قدم وطئته
منهـــا، والتـــالل واألوديـــة التـــي كان يرنـــو ببصـــره إليهـــا. ولكـــن ال حاجـــة بنـــا للذهـــاب 
ـــر  ـــرى أث ـــا ن ـــوع. فإنن ـــوات يس ـــر خط ـــي إث ـــير ف ـــا لنس ـــت عني ـــوم وبي ـــرة وكفرناح ـــى الناص إل
خطواتـــه أمـــام ســـرير رجـــل مريـــض وفـــي أكـــواخ الفقـــراء وفـــي األزقـــة المزدحمـــة فـــي 
مدينـــة عظيمـــة وفـــي كل مـــكان توجـــد فيـــه قلـــوب بشـــرية بحاجـــة إلـــى العـــزاء. فـــإْذ 
ـــه«  ـــر خطوات ـــي إث ـــائرين ف ـــون س ـــى األرض نك ـــو عل ـــرَّف وه ـــوع يتص ـــا كان يس ـــرف كم نتص

)روح النُّبُـــوَّة، مشـــتهى األجيـــال، صفحـــة 630(.
ــًة  ــابهة: »قََصبَ ــة مش ــالة رحم ــل رس ــذي يحم ــرَّّب ال ــد ال ــن عب ــْعيَاء ع ــّي إَِش ــدث النَِّب تح
َمرُْضوَضــًة الَ يَْقِصــُف، َوفَِتيلـَـًة َخاِمــَدًة الَ يُطِْفــُئ ... لِتَْفتـَـَح ُعيُــوَن الُْعْمــِي، لِتُْخــِرَج ِمــَن الَْحبْــِس 

ــْعيَاء 42: 3، 7(.  ــِة« )إَِش ــي الظُّلَْم ــيَن ِف ــْجِن الَْجالِِس ــِت السِّ ــْن بَيْ ــوِريَن، ِم الَْمأُْس
لنلِق نظرة اآلن على هذا الَعبد. َمن هو وماذا أنجز؟ 

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم، الموافق 27 شباط )فبراير(.
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21 شباط )فرباير(        األحد        

ٌة َخادمٌة )إشعياء 		( أُمَّ

ــة العبريــة بوصفهــا »عبــدي« أو خادمــي� وفــي  يتحــدث هللا فــي إَِشــْعَياء 		: 8 عــن األُمَّ
إَِشــْعَياء 2	: 	 يقــّدم لنــا َعبــده� َمــْن المقصــود هنــا؟ 

 

هـل التعبيـر »عبدي« يشـير إلى إسـرائيل/يعقوب، الجد األعلى لشـعب هللا قديًمـا؟ أَْم لألمة 
العبريـة القديمـة؟ أَْم إلـى الَمِسيَّا/يسـوع الـذي يُعرّفه العهد الجديد على أنّه المسـيح؟ 

نجـد فـي إَِشـْعيَاء 41-53 نوعيـن مـن اإلشـارة إلـى »عبـدي«. وفـي إحـدى اإلشـارات اُطلِـق 
االسـم »إسـرائيل« أو »يعقـوب« علـى »عبـدي« )إَِشـْعيَاء 41: 8؛ إَِشـْعيَاء 44: 1، 2، 21؛ إَِشـْعيَاء 
45: 4؛ إَِشـْعيَاء 48: 20(. ونظـرًا ألنَّ هللَا يخاطـب إسـرائيل/يعقوب فـي صيغـة المضـارع، فهـذا 
يوّضـح بجـالء أن يعقـوب إنّمـا يرمـز إلـى األمـة التـي تحدرت منـه. وهذا مـا تؤكّـده حقيقة أن 
الخـالص أو الفـداء بالنسـبة لعبـد الـرَّّب يعقـوب، يتّم عندمـا يخرج من بابـل )إَِشـْعيَاء 48: 20(. 
وفــي مناســبات أخــرى، لــم يُذكــر اســم عبــد الــرَّّب، كمــا فــي إَِشــْعيَاء 42: 1؛ إَِشــْعيَاء 50: 
ــم تتضــح  ــْعيَاء 42: 1 ل ــر ألول مــرة فــي إَِش ــْعيَاء 53: 11. وعندمــا ذُك ــْعيَاء 52: 13؛ إَِش 10؛ إَِش
هويتــه مــن الوهلــة األولــى. ولكــن إْذ يتقــدم إَِشــْعيَاء فــي حديثــه عــن هــذا الموضــوع فــي 
فقــرات الحقــة، يتضــح لنــا أن َمــن أشــار إليــه إَِشــْعيَاء كان شــخًصا سيســترجع أســباط يعقــوب 
ــْعيَاء 52:  ــاة )إَِش ــن الخط ــا ع ــا كفاريًّ ــوت موتً ــم يم ــْعيَاء 49: 5، 6(، ث ــرب )إَِش ــرائيل( لل )إس
ــد  ــك العب ــذا الســبب ال يمكــن أن يكــون ذل ــْعيَاء 49: 5، 6(. وله ــا إَِش 13-53: 12؛ راجــع أيًض
هــو نفســه األُّمــة. ومــن هنــا يتضــح أن إَِشــْعيَاء إنمــا تحــّدث عــن خادميــن أو عبديــن للــرب. 

أحدهمــا جماعــي )األُمــة( والثانــي شــخصي. 

ما هو دور األُّمة بوصفها العبد الُمشار إليه؟ إَِشْعَياء 		: 20-8�

 

يؤكّــد هللُا إلســرائيل أنهــم مــا زالــوا بمثابــة عبــده كأّمــة »اخترتــك ولــم أرفضــك« )إَِشــْعيَاء 
س: »الَ تََخــْف  41: 9(. ثــم يقــّدم هللا إلســرائيل وعــًدا هــو ِمــن بيــن أعظــم وعــود الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــْعيَاء  ــرِّي« )إَِش ــِن ِب ــَك ِبيَِمي ــَك َوَعَضْدتُ ــَك َوأََعْنتُ ــْد أَيَّْدتُ ــَك. قَ ــي إِلُه ــْت ألَنِّ ــَك. الَ تَتَلَفَّ ــي َمَع ألَنِّ
ــا أن أحــد األدوار األساســية إلســرائيل هــو الثقــة  ــي تليه ــة والت 41: 10(. نجــد فــي هــذه اآلي
باإللــه الحقيقــي ليخلّصهــم )وهــذا مــا لــم يفعلــه الملــك آَحــاز(، ِعــوض الثقــة باآللهــة األخــرى 

وبأوثانهــا كمــا تفعــل األمــم األخــرى )إَِشــْعيَاء 41: 7، 24-21، 28، 29(. 
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الحظ أن يُطلق التعبير »دودة« على األمة )إَِشْعَياء 		: 		(� ما هي النقطة التي أراد 
ينبغي أن  الصحيح� ماذا  الجواب  لتعرف  اآلية كلها  اقرأ  التعبير؟  بهذا  إبرازها  تعالى 

نتعلم نحن أيًضا من ذلك فيما يتعلق بحاجتنا إلى االعتماد الكلي على هللا؟ 

22 شباط )فرباير(        االثنني        

العبد الذي لم يُذكَر اسمه )إَِشْعَياء 2	: 	-	(

مــا هــو دور ومــا هــي صفــات عبــد الــرَّّب الــذي لــم يُذكَــر اســمه، واختــاره هللا ووضــع 
عليــه روحــه؟ إَِشــْعَياء 2	: 	-	�

اختر فيما يلي أفضل جواب أو مجموعة أجوبة مًعا: 
م العدالة لألمم. 1. يُقدِّ

2. ينجز أهدافه بهدوء ووداعة ولكن بنجاح.
3. هو معلِّم.

4. هو بمثابة العهد أو الميثاق بين هللا والناس.
5. يقّدم النور والرجاء للناس بشفاء العمي وتحرير السجناء.

6. كّل ما سبق.

مـا هـو وجـه المقارنـة بيـن دور وصفـات ذاك الذي قيل عنـه فـي إَِشـْعَياء 		، »َويَْخُرُج 
ـى، َويَْنُبـُت ُغْصٌن ِمـْن أُُصولِِه، َويَُحـلُّ َعلَْيـِه ُروُح الرَّّب«؟ َقِضيـٌب ِمـْن ِجـْذعِ يَسَّ

 

 

إَِشْعيَاء 11 يتصرف على وفاق مع هللا مثلما هو  المتحدر من ذريّة داود في  هذا الحاكم 
الحال بالنسبة للعبد المذكور في إَِشْعيَاء 42، إذ يأتي بالعدالة واإلنقاذ للمظلومين، كما يوصل 
حكمة هللا ومعرفته للبشر جميًعا. عرفنا أن الُمشار إليه بـ »قضيب من جذع يسى« و »الغصن 
من أصوله« هو الَمِسيَّا، االبن اإللهي المذكور في إَِشْعيَاء 9: 6، 7، والذي يأتي أيًضا بالسالم لعرش 

داود وبالعدالة والبرِّ )إَِشْعيَاء 9: 7(. من الواضح أن العبد المذكور في إَِشْعيَاء 42 هو الَمِسيَّا. 

كيــف يعــرِّف العهــد الجديــد العبــد المذكــور فــي إَِشــْعَياء 2	: 	-	 الــذي يأتــي بالعدالة 
للجميع؟ متــى 2	: 5	-	2�

 

يقتبـس متـى 12 مـن إَِشـْعيَاء 42 ويطبّقها على خدمة الشـفاء الهادئة التي قام بها المسـيح، 
ابـن هللا الحبيـب الـذي به ُسـرّت نفسـه )إَِشـْعيَاء 42: 1؛ متى 3: 16، 27؛ متّـى 17: 5(. وهو ذاته 

	0



الـذي تعمـل خدمتـه على إعادة ترسـيخ صلة عهد هللا مع شـعبه )إَِشـْعيَاء 42: 6؛ دانيال 9: 27(.
لقـد أحـرز المسـيح وتالميذه العدالـة للناس بإنقاذهم مـن العذاب وجهلهـم هلل وعبوديتهم 
لـألرواح الشـريرة التـي تسـبب فيها ظلم الشـيطان واضطهاده )لوقـا 10: 19(. ثم مات المسـيح 
ليصـادق علـى »العهـد الجديـد« )متـى 26: 28( وليحّقـق العدالـة للعالـم ويطرد الشـيطان ألنه 

دخيـل وقـد اغتصب منصـب »رئيس هـذا العالم« )يوحنـا 12: 33-31(.

ص بعض الوقت للتأّمل في حياة  راجع إَِشْعَياء 2	: 	-	 حول أوصاف المسيح� ثم خصِّ
م هذه النُُّبوَّة؟ ما هي الدروس  المسيح� ما هي األوصاف المحّددة لخدمته التي تُتمِّ

التي نتعلمها حول الطريقة التي يتوّجب علينا أن نخدم نحن بها أيًضا اآلخرين؟ 

23 شباط )فرباير(        الثالثاء        

»مسيا« فارسي )إَِشْعَياء 		: 5-26	: 6(

ة المذهلة التي نجدها في إَِشْعَياء 		: 26-5	: 6؟ ما هي النُُّبوَّ

اسـتمرت خدمـة إَِشـْعيَاء النَِّبـّي مـن حوالي سـنة 745 ق.م. إلـى 685 ق. م. وبعد أن تحّدث 
إَِشـْعيَاء عـن منتصـر يأتـي من المشـرق ومن الجنـوب )إَِشـْعيَاء 41: 2، 3، 25(، وبعـد أن أكّد أن 
هـذا المنتصـر سـيكون سـبب فـرح ألروشـليم )إَِشـْعيَاء 41: 27(، تنبـأ بـكل دقـة عن اسـم ذلك 
المنتصـر أال وهـو كـورش ووصـف نشـاطاته حتـى قبـل والدته. وبالفعـل جاء كـورش من جنوب 
وشـرق بابـل وهزمهـا فـي سـنة 539 ق.م.، وحرَّر شـعب هللا من األَسـر البابلي وأجـاز لهم إعادة 

بنـاء الهيـكل فـي أورشـليم، وبذلك اعتبـر عبد الـرَّّب وخادمه )قارن عـزرا 1(. 
ضــع هــذه النُّبُــوَّة فــي منظورهــا الصحيــح. مــا دام أنــه توجــد حوالــي 146 ســنة مــن مــوت 
إَِشــْعيَاء وحتــى ســقوط بابــل، فقــد جــاءت نبوتــه عــن كــورش وســقوط بابــل قبــل وقــوع تلــك 

األحــداث بقــرن ونصــف القــرن مــن الزمــان. 
ونظـرًا ألن مجـيء كورش ونشـاطاته المختلفـة مدعومة باألدلة والوثائـق األكيدة من مصادر 
قديمـة عديـدة، بمـا فيهـا سـجل أخبـار أيـام بابـل، وسـجل كـورش نفسـه التاريخـي، والِكتَـاب 
س )2أخبـار 36: 22، 23؛ عـزرا 1؛ دانيـال 5؛ دانيـال 6: 28؛ دانيـال 10: 1(، فـإن دقـة نبوة  الُمَقـدَّ
إَِشـْعيَاء ال يمكـن أن يرقـى إليهـا أدنـى شـك. وهذا بدوره يدعـم إيمان أولئك الذيـن يؤكدون أن 

أنبيـاء هللا يتسـلّمون نبـوات دقيقـة مـن هللا الـذي يعلَم بالمسـتقبل قبـل أن يجيء. 

لماذا قال هللا عن كورش أنه مسيحه؟ )إَِشْعَياء 5	: 	(؟

ــر  ــا فــي أصلهــا العبــري، هــي الكلمــة ذاتهــا التــي منهــا يأتــي التعبي كلمــة »مســيح« هن
س إلــى رئيــس كهنــة  »َمســيّا«. وهــذه الكلمــة قــد تشــير فــي أماكــن أخــرى مــن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

		



ممســوح )الوييــن 4: 3، 5، 16؛ الوييــن 6: 22(، أو إلــى ملــك ممســوح علــى شــعب هللا قديًمــا 
ــذ  ــك والمنق ــيَّا، المل ــل 22: 51(، أو الَمِس ــل 24:  6، 10؛ 2صموئي ــل 16: 6؛ 1صموئي )1صموئي
ــد كان  ــال 9: 25، 26(. وق ــور 2: 2؛ داني ــيح[ )مزم ــن نســل داود ]المس ــل م النموذجــي المقب
ــه  ــاذ شــعبه. ولكنَّ ــن هللا إلنق ــل م ــادم الُمرَس ــك الق ــّي، المل ــْعيَاء النَِّب ــن منظــور إَِش ــورش م ك
كان َمســيَّا غيــر معتــاد ألنــه لــم يكــن مــن شــعب هللا. وكان ســيفعل بعــض األشــياء التــي كان 
ــر أســراه. ولكــن ال  ــداء هللا وتحري ــة ودحــر أع ــل هزيم ــا، مث ــيَّا )يســوع( أيًض ســيفعلها الَمِس

يمكــن أن يكــون هــو نفســه المســيح ألنــه لــم يكــن مــن نســل داود. 
ــه هــو وحــده  ــدة وبأن ــة الفري ــه اإللهي ــت قدرت ــوَّة الخاصــة بكــورش، أثب م هللا النُّبُ ــدَّ إْذ ق
يعــرف المســتقبل وليــس ســواه )إَِشــْعيَاء 41: 4، 21-23، 26-28؛ إَِشــْعيَاء 44: 26(. كمــا حــاول 
هللا أيًضــا تخليــص كــورش نفســه إْذ قــال عنــه »َوأُْعِطيــَك َذَخائـِـَر الظُّلَْمــِة وَكُُنــوَز الَْمَخاِبــِئ، لَِكــْي 

تَْعــرَِف أَنِّــي أَنَــا الــرَّّب الَّــِذي يَْدُعــوَك ِباْســِمَك« )إَِشــْعيَاء 45: 3(.  

س األخــرى التــي تمــت حســبما ُخطــط لهــا  ــر فــي بعــض نبــوات الِكَتــاب الُمَقــدَّ فكّ
مســبًقا )مثــل اإلمبراطوريــات المذكــورة فــي دانيــال 2، فيمــا عــدا األخيــرة، ومثــل 
دانيــال 	، فيمــا يختــص بوقــت المجــيء األول للمســيح كمــا فــي دانيــال 9: 	2-	2(� 

أي نــوع مــن الرجــاء تقّدمــه هــذه النبــوات لنــا كأفــراد؟ 

24 شباط )فرباير(        األربعاء        

الرَّجاء الُمْسَبق
ا عــن كــورش وذَكَــره باالســم،  إنَّ حقيقــة كــون إَِشــْعيَاء النَِّبــّي قــد تنبــأ بشــكل دقيــق ِجــدًّ
ــدِّ هــذه  ــن هللا. ولِس ــوات م ــك النب ــون تل ــاء ينال ــدون أن األنبي ــن ال يعتق ــك الذي ــق أولئ تضاي
الفجــوة بيــن اعتقادهــم هــذا وبيــن واقــع األمــر، يقبلــون النظريــة الداعيــة إلــى أن الــذي كَتب 
ِســفر إَِشــْعيَاء ال يمكــن أن يكــون إَِشــْعيَاء النَِّبــّي الــذي عــاش ســنة 700 ق.م. بــل هــو إَِشــْعيَاء 
آخــر عــاش فــي وقــت كــورش وكتــب عنــه وبخاصــة األصحاحــات 40-66 التــي تتنــاول أحداثـًـا 
ــْعيَاء. وهكــذا  ــه إَِش كانــت ســتقع فــي المســتقبل البعيــد مــن الزمــن الــذي عــاش وكتــب في
ــر  ــْعيَاء نفســه قــد نُِش ــّي إَِش ــْعيَاء إلــى قســمين. ولألســف الشــديد أن النَِّب يقّســمون ِســفر إَِش

جســمه إلــى قســمين أيًضــا ومــات ميتــة رهيبــة )قــارن عبرانييــن 11: 37(.
ولكــن ال يوجــد أي دليــل تاريخــي علــى وجــود إَِشــْعيَاء آخــر. وحتــى لــو ُوِجــد مثــل هــذا 
ــى  ــالته عل س، ألن رس ــدَّ ــاب الُمَق ــره الِكتَ ا أن ال يذك ــدًّ ــب ِج ــن الغري ــون م ــر فيك ــّي اآلخ النَِّب
ــى  ــة إل ــر فائقــة. وباإلضاف ــة والتعبي ــة فــي الكتاب ــه األدبي ــة ومقدرت ــر مــن األهمي ــب كبي جان
س وهــي مخطوطــة إَِشــْعيَاء التــي اُكتشــفت فــي  هــذا فحتــى أقــدم مخطوطــة للِكتــاب المقــدَّ
خربــة قمــران، ال يوجــد بهــا مثــل هــذا التقســيم وليــس فيهــا أي انقطــاع مــا بيــن أصحــاح 39 

وأصحــاح 40 ليــدل علــى أي تحويــل أو انتقــال مــن كاتــب آلخــر. 
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الثقة باهلل، ألنه  فر كله ومتماسكة إذ تدعو إلى  السِّ َعبْر  إَِشْعيَاء األساسية متناغمة  ورسالة 
وحده اإلله الحّق، بما في ذلك الثقة بالمنقذ الَمِسيَّاني الذي يرسله، دون الثقة بالقوى األخرى 
مهما كان نوعها. والعلماء وإن كان لهم كّل المبررات ليشّددوا على التحّول في التركيز من الفترة 
األشورية )إَِشْعيَاء 1-39( إلى الفترة البابلية المذكورة في أصحاح 40 وما يليه. ولكننا وجدنا أن 
تشّدد على  األصحاحات 39-1  أن  البابلي. صحيح  األَسر  تتحدث عن  األصحاحات 13، 14، 39 
الدينونة و40-66، على التعزية والمواساة. ولكن األصحاحات السابقة تتضمن أيًضا الكثير من 
التعزية اإللهية واليقين للشعب، ومقاطع الحقة تتحدث عن دينونة هللا على شعب يهوذا لتركهم 
إياه )إَِشْعيَاء 42: 18-25؛ 43: 22-28؛ إَِشْعيَاء 48: 1-11(. والحقيقة هي أن نبوات إَِشْعيَاء عن 

التعزية المقبلة تتضمن األلم والعذاب في هذه األثناء. 

ومــع أن األمــة واجهــت كارثــة فظيعــة بســبب خطايــا الشــعب، إال أن بعــض األشــخاص 
ــكوا بمواعيــد هللا مثــل تلــك  بينهــم لــم يستســلموا ويصيبهــم اإلحبــاط، بــل تمسَّ
الموجــودة فــي الوييــن 26: 0	-5	� اقــرأ هــذه اآليــات بحــرص وضــع نفســك فــي مــكان 
أولئــك العبرانييــن الذيــن عاشــوا بعــد أن انهزمــت دولتهــم وانكســرت بواســطة بابــل� 

مــا هــو الرجــاء الــذي تجــده فــي هــذه الكلمــات؟ 

 

 

اقـرأ مـرة أخـرى الوييـن 26: 0	-5	� أي مبدأ روحـي تجده يتفاعل فـي هذه اآليات؟ 
ومـا الـذي كان هللا يقولـه لهـم فيها؟ كيف يتفاعـل المبدأ ذاته فـي حياتنا؟ 

25 شباط )فرباير(        الخميس        

ب الذي يشعر مع اآلخرين )إَِشْعَياء  الَعبد الُمعذَّ
)	2-	 :	9

َمن هو َعبد الرَّّب في إَِشْعَياء 9	: 	-2	؟
لقــد دعــا هللا هــذا الَعبــد وســّماه قبــل أن يُولَــد، وجعــل فمــه كســيف حــاد ليتمّجــد بــه. 
وقــد اســتخدمه هللا ليرجــع األمــة إليــه، وليكــون نــور خــالص إلــى أقصــى األرض، وليكــون عهــًدا 
وليطلــق المأســورين فــي الحريــة. وهنــاك تداخــل كبيــر وتوافــق بيــن هــذا الوصــف وبيــن ذاك 
ــق العهــد  ــْعيَاء 42 حيــث عرفنــا أن العبــد المذكــور هنــاك هــو الَمِســيَّا. ويُطبِّ الــوارد فــي إَِش
الجديــد صفــات العبــد علــى المســيح فــي مجيئــه األول والثانــي: متــى 1: 21؛ يوحنــا 8: 12؛ 

يوحنــا 9: 5؛ يوحنــا 17: 1-5؛ رؤيــا 1: 16؛ رؤيــا 2: 16؛ رؤيــا 19: 15.

		



إذا كان ذلك العبد هو الَمِسيَّا، فلماذا دعاه هللا هنا بلقب »إسرائيل« )إَِشْعَياء 9	: 	(�
علمنــا فــي مرحلــة ســابقة أنَّ عبــد الــرَّّب »إســرائيل/يعقوب«، فــي هــذا الجــزء مــن ِســفر 
ــة. ولكــن اللقــب »إســرائيل« هنــا )يشــير إلــى »يعقــوب« دون نظيــر(  إَِشــْعيَاء يشــير إلــى األُمَّ
ــة إلــى هللا )إَِشــْعيَاء 49: 5(. وهــذا العبــد  ينطبــق بشــكل واضــح علــى العبــد الــذي يعيــد األُمَّ
ــة التــي عمــل تقاعســها علــى المســاومة فــي  أصبــح التجســيد النموذجــي أو المنــدوب عــن األُمَّ

اســتخدامها لالســم »إســرائيل« )إَِشــْعيَاء 48: 1(.

أي عنصر جديد يظهر هنا؟ إَِشْعَياء 9	: 	، 	�
نجــد هنــا أول تصريــح عــن الصعوبــة المتضمنــة فــي مهمــة العبــد. فهــو ينــوح وينتحــب 
ــْعيَاء 49: 4(. وهــذه الفكــرة يتــردد  ــي« )إَِش ــُت قُْدرَتِ ــا أَفَْنيْ ــُت. بَاِطــالً َوفَارًِغ ــا تَِعبْ ــاًل: »َعبَثً قائ
صداهــا فــي دانيــال 9: 26، حيــث يقــول إن هــذا الشــخص الممســوح ســيُْقطَع ولــن يكــون لــه 
ــي ِعْنــَد الــرَّّب، َوَعَملِــي  شــيء علــى اإلطــالق. ومــع ذلــك فهــو يتمّســك بإيمانــه قائــاًل »لِكــنَّ َحقِّ
ِعْنــَد إِلِهــي« )إَِشــْعيَاء 49: 4(. »وهكــذا ســبق إلشــعياء النَِّبــّي ورأى المســيح الــذي أُطلــق عليــه 
ــد« وهــو فــي طبيعــة جســديّة حقيقيــة. ورغــم أنــه ُجــرّب فــي كل شــيء مثلنــا  اللََّقــب »َعبْ
فقــد أثبــت أنــه رئيــس طريــق اإليمــان ومكّملــه، وهــو إيمــان حقيقــي شــخصي يســتطيع مــن 
خاللــه أن يتــكل علــى هللا ويدعــوه فــي وقــت يتهــاوى كل شــيء مــن حولــه« ]ج ألــي موتيــر، 

)نبــوة إَِشــْعيَاء، 1993(، صفحــة 387[.
ــه  ــد أن ــك العب ــن ذل ــول ع ــول إذ يق ــة والذه ــر الدهش ــْعيَاء 49: 7 يثي ــي إَِش ــاء ف ــا ج م
ــوٌك  ــُر ُملُ مهــان النَّفــس ومكــروه األمــة وعبــد المتســلطين. ومــع ذلــك يقــول هللا عنــه: »يَْنظُ
ــِد  ــِذي قَ ــرَائِيَل الَّ وِس إِْس ــدُّ ــٌن، َوقُ ــَو أَِمي ــِذي ُه ــرَّّب الَّ ــِل ال ــُجُدوَن. ألَْج ــاُء فَيَْس ــوَن. ُرَؤَس فَيَُقوُم

اْختَــارََك« )إَِشــْعيَاء 49: 7(.

راجــع خدمــة المســيح� أفلــم يكــن لــه مــن المبــررات مــا يجعلــه يشــعر باإلحبــاط 
ــا برغــم المظاهــر الخارجيــة� مــا هــو الــدرس  والفشــل؟ ومــع ذلــك فقــد ظــّل أميًن

الــذي نتعلمــه لكــي نقتفــي أثــر خطواتــه؟ 

26 شباط )فرباير(        الجمعة        

رس: اقــرأ مــا قالتــه روح النُّبُــوَّة فــي مشــتهى األجيــال، فــي الفصــل  لَِمِزيــد ِمــْن الــدَّ
الــذي بعنــوان »فــي كفرناحــوم«، صفحــة 229-239، وذلــك فــي وصفهــا لخدمــة المســيح التــي 

اتصفــت بالشــفاء والتعليــم. 
ــم  ــاج األمــر إلــى حصافــة كبيــرة وحكمــة واســعة. ل »بالنســبة لعمــل ربــح النفــوس، يحت
يحجــب المســيح الحــق أبــًدا، ولكنــه نطــق بــه دائًمــا بمحبــة. وفــي اتصالــه باآلخريــن وتعاملــه 
معهــم، مــارس أعظــم حصافــة وحــرص واتصــف دائًمــا باللطــف وُحســن التفكيــر واالنتبــاه. لــم 

		



تعــرف الخشــونة فــي المعاملــة طريقهــا إلــى ســلوكه. ولــم يتفــوه أبــًدا بكلمــة صارمــة دون أن 
يكــون لهــا ضــرورة. ولــم يتســبب أبــًدا باأللــم غيــر الضــروري ألي شــخص. ولــم يَلُــم الّضعــف 
البشــري بــل باألحــرى شــجب الريــاء والجحــود واإلثــم. ولكنــه إذْ كان ينطــق بعبــارات االنتهــار 
ــر  ــًدا الحــق قاســيًا علــى النــاس، باألحــرى عبّ كانــت عباراتــه تختلــط بدموعــه. لــم يجعــل أب
دائًمــا عــن العطــف العميــق للبشــرية. كانــت كل نفــس عزيــزة وثمينــة فــي نظــره. ومــع أن 
جــالل شــخصه اإللهــي كان يالزمــه علــى الــدوام، إال أنــه مــع ذلــك تواضــع وســار بيــن البشــر 
ــة البشــر  ــي كاف ــد رأى ف ــة هللا. لق ــي عائل ــو ف ــكل عض ــار ل ــة واالعتب ــة العميق ــرًا المحب ُمظْه

ــوَّة، خــّدام اإلنجيــل، صفحــة 117(.  نفوًســا يســعى ليخلِّصهــا« )روح النُّبُ

أسئلة للنقاش: 
ــف فــي مدرســة الســبت أن يقــرأوا ســويًّا اقتبــاس روح النُُّبــوَّة  	� علــى أعضــاء الصَّ
ــش  ــم ليناق ــن ث ــن� وم ــيح اآلخري ــا المس ــدم به ــي خ ــة الت ــول الطريق ــابق ح الس
األعضــاء المبــادئ المتضمنــة فــي ذلــك االقتبــاس، ومــا مــدى نجــاح الكنيســة فــي 

ــي وجماعــي�  ــادئ بشــكل عمل ــار هــذه المب إظه

2� هــل تعــرف مــا هــي »القصبــة المرضوضــة« أو »الفتيلــة المدخنة« )إَِشــْعَياء 2	: 
	(؟ كيــف لــك أن تســاعد شــخًصا ضعيًفــا هكــذا دون أن »تكســره« أو »تطفئــه«؟ 
كيــف لــك أن توجّهــه إلــى المســيح؟ ومــاذا توصيــه أن يفعــل بشــكل عملــي لكــي 

ينــال الشــفاء والعــون؟ 

	� نشــأت المجادلــة الداعيــة إلــى أن ِســفر إَِشــْعَياء لــم يكتبــه شــخص واحــد 
ــوا  ــم أن يتكهن ــاس ال يمكنه ــي أن الن ــراض المنطق ــن االفت ــخاص، م ــدة أش بــل ع
بالمســتقبل بتلــك الدقــة التــي فعلهــا إَِشــْعَياء� فمــا هــي المعضلــة األساســية لمثــل 
هــذا االفتــراض؟ ولمــاذا علينــا كمســيحيين أن نرفــض ذلــك االفتــراض بشــكل صريــح 

ــح؟  وواض

ــة عبــده  ــى ُمنقــٍذ. وشــعب هللا الــذي هــو بمثاب ــاج اإلنقــاذ إل رس: يحت ــدَّ ــص ال ُملَخَّ
ــذي كان ســيحّرر المأســورين مــن  ــا كــورش ال ــن هم ــاذ بواســطة منقذي ــوا ســينالون اإلنق كان
ــه  ــى أن ــا عل ــه تدريجيًّ ــذي تتضــح هويت ــر اســمه وال ــم يُذك ــذي ل ــد ال ــي، والَعب ــبي البابل الّس
الَمِســيَّا )يســوع المســيح ربنــا ومخلصنــا وفادينــا العظيــم(. ومهمــة هــذا العبــد كانت اســتعادة 

ــة وإرجــاع الّناجيــن إلــى هللا.  العدال
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* 27 شباط )فرباير( – 5 آذار )مارس(    الدرس العارش    

ِفْعل المستحيل

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إَِشــْعَياء 50: 4-10؛ إَِشــْعَياء 52: 13-53: 12؛ إَِشــْعَياء 53: 3-9؛ 

إَِشــْعَياء 53: 12-10.

آية الحفظ: »َوُهَو َمْجُروٌح ألَْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق ألَْجِل آثَاِمَنا� تَأِْديُب َسالَِمَنا َعلَْيِه، 
َوِبُحُبرِِه ُشِفيَنا« )إَِشْعَياء 	5: 5(�

ــل  ــن أج ــف م ــة والعط ــوك، بالمحب ــى الف ف ــيحي يدع ــي مس ــل صين ــب رج ــل قل اعتم
ــم رجــاء  ــا. أراد أن يوصــل إليه ــي مناجــم أفريقي ــًدا ف ــن أصبحــوا عبي ــه الذي ــن رفاق المواطني
اإلنجيــل ولكنــه لــم يعــرف كيــف يصــل إليهــم. فــكان الحــّل الــذي وجــده لهــذه العقبــة هــو أن 
يبيــع نفســه لفتــرة خمــس ســنوات كعبــد. فأخــذوه كعبــد ورّحلــوه إلــى ديميــرارا فــي أفريقيــا 

حيــث عمــل فــي المناجــم وأخبــر رفاقــه فــي العمــل بالمناجــم عــن المســيح. 
ــم  ــأس بقبوله ــن الي ــرَّروا م ــد تح ــه وق ــن رفاق ــه 200 م ــرك خلف ــذا ت ــات الف ه ــا م ولم

ــم.  ــخصيًّا له ــا ش ــوع ُمخلًِّص ــيح يس المس
ــن مثــال رائــع تركــه  ــه ِم ــا ل ث عــن التضحيــة الذاتيــة مــن أجــل صالــح اآلخريــن. ي تحــدَّ
هــذا الرجــل الصينــي لنــا! لقــد فعــل المســيح مــا هــو منّفــر وغيــر مرغــوب إذ تواضــع وأخــذ 
ــن يســتحيل الوصــول  ــى َم ــا قــد وصــل إل صــورة عبــد علــى نفســه )فيلبــي 2: 7(. وهــو أيًض

ــة.  إليهــم – وصــل إلــيَّ وإليــَك وإلــى العالِــم أجمــع الــذي ضــّل فــي متاهــات الَْخِطيَّ
ة  ســنتطرق هــذا األســبوع إلــى تلــك الواقعــة التــي ال تــكاد تصــدق والتــي أنبــأت بهــا النُّبُــوَّ

قبــل حدوثهــا بمئــات الســنين. 

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم، الموافق 6 آذار )مارس(.
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28 شباط )فرباير(        األحد        

م الحقَّ )إَِشْعَياء 50: 	-0	( إَِشْعَياء يُقدِّ
ــغ الحــق لــكان قــد بســط أمامنــا علــى الفــور كافــة التفاصيــل  ــْعيَاء أراد أن يبلّ لــو أن إَِش
ــه  ــدّرج ومتواصــل وكأن م الحــقَّ بشــكل مت ــدَّ ــك ق ــن ذل ــا ع ــه ِعوًض ــيَّا. ولكن ــة بالَمِس المتعلق
ــم المســتمعين ويقنعهــم ويســاعدهم فــي  ســيمفونية موســيقية. والهــدف مــن ذلــك أن يعلّ
ــرَّّب )المســيح يســوع(. وهكــذا كشــف عــن رســالة هللا فــي خطــوات  ــد ال ــى عب التعــرّف عل
بحيــث يفهــم القــارئ كل مظهــر فــي عالقتــه بالصــورة اإلجماليــة التــي يقدمهــا. وفــي هــذا 

ــى قلــب الســامع ونفســه. ــذي يخــط ويرســم ويكتــب عل ــان ال الشــأن يشــبه الفن

اقـــرأ إَِشـــْعَياء 50: 	-0	� لّخـــص مـــا تقولـــه هـــذه اآليـــات� كيـــف تـــرى المســـيح متجلًّيـــا فـــي 
هـــذه اآليـــات؟ 

 

نجــد فــي إَِشــْعيَاء 49: 7 أن عبــد الــرَّّب مهــان النفــس ومكــروه األمــة وعبــد للمتســلطين. 
ولكــن هــذا العبــد إذ يــراه الملــوك والرؤســاء يقفــون لــه بــل ويســجدون أمامــه. فهــو المعلـّـم 
اإللهــي الــذي يغيــث المعيــي بكالمــه )إَِشــْعيَاء 50: 4(. إنَّ طريــق التزكيــة والتبريــر يمــّر مــن 

خــالل األلــم واإلســاءة الجســدية )إَِشــْعيَاء 50: 6(.
ــى  ــة بالنســبة لحضــارة الشــرق األدن ــة. ألن الكرام ــل هــذه اإلســاءة ســيئة للغاي ــدو مث تب
ــه.  ــاة أو مــوت بالنســبة للفــرد ولجماعت ــزال مســألة حي ــا ت ــت وم ــا، كان ــى حديثً ــا وحت قديًم
فــإذا أســأت لشــخص بهــذه الطريقــة فعليــك أخــذ الحــذر الشــديد وإيجــاد الحمايــة الالزمــة 
ألن الشــخص الــذي أُســي إليــه ســينتقم حتًمــا إذا أُتيحــت لــه أو لجماعتــه أو عشــيرته الفرصــة. 
هاجـم الملـك داود العمونييـن وهزمهـم شـرَّ هزيمـة )2صموئيـل 10: 1-12(. ألن ملكهـم 
اسـتهزأ برسـله »َوَحلَـَق أَنَْصـاَف لَِحاُهـْم، َوقَصَّ ثِيَابَُهـْم ِمَن الَْوَسـِط إِلَى أَْسـتَاِهِهْم، ثُـمَّ أَطْلََقُهْم« 
)2صموئيـل 10: 4(. ولكننـا نجـد فـي إَِشـْعيَاء 50 أن النـاس يضربـون عبـد الـرَّّب علـى ظهـره 
وينتفـون شـعر ذقنـه ويبصقون علـى وجهه. والـذي يجعل من هـذه التعديات وسـوء الُمعاملة 
حدثًـا كونيًّـا هـو أن الضحيـة هـو رسـول َملـك الملـوك السـماوي ومندوبـه الخـاص. والحقيقـة 
أننـا إذا قارنـا مـا جـاء فـي إَِشـْعيَاء 9: 6، 7 ومـا جـاء فـي 11: 1-16 مع بعـض المقاطـع الكتابية 
األخـرى التـي تتحـدث عـن »العبـد« نجد ذلـك العبد الُمشـار إليـه هو الَملـك والُمنقـذ اإللهي. 
ولكنـه رغـم كل قوتـه وجبروتـه وكرامتـه واإلهانـة التي لحقت بـه، ال ينقذ نفسـه وال ينتقم لها. 
وهـذا أمـر غريـب للغاية وغيـر مألوف بحيـث أن الناس لم يصدقوه. لقد اسـتهزأ قادة الشـعب 
ْص نَْفَسـُه إِْن كَاَن ُهـَو الَْمِسـيَح  َص آَخِريـَن، فَلْيَُخلِـّ بالمسـيح وهـو علـى الصليـب قائليـن. »َخلَـّ

لِيـب فَُنْؤِمـَن ِبـِه!« )متـى 27: 42(. ُمْختَـاَر هللِا!« )لوقـا 23: 35(، »فَلْيَْنـزِِل اآلَن َعـِن الصَّ

		



اقـرأ إَِشـْعَياء 50: 	-0	 ثـم اكتـب المبـادئ الروحيـة الـواردة فـي هـذه اآليـات والتي 
ينبغـي تطبيقهـا علـى حياتنـا� تطلّع إلى نفسـك في ضـوء قائمة المبادئ التـي كتبتها� 
مـا هـي المجـاالت التـي يمكنـك أن تتحسـن فيهـا؟ إذا كنـت تشـعر بالفشـل وتثبيط 

العزيمـة، فواصـل قراءتـك ودراسـتك لمـا تبقى مـن درس هذا األسـبوع�

1 آذار )مارس(        االثنني        

ب )إَِشْعَياء 52: 		-	5: 2	( نشيد الَعبد المعذَّ
ب. وهــذا النشــيد يدعــم  يُْعــرف مــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 52: 13-53: 12 بنشــيد العبــد الُمعــذَّ
ــعر المتناغــم مــع ســمو اإلنجيــل،  ويؤيــد شــهرة إَِشــْعيَاء النَِّبــّي بأنــه النَِّبــّي اإلنجيلــي. هــذا الشِّ
ــارة فيــه  ــر، إال أن كل عب ــه نشــيد قصي يتفــوق علــى كافــة األعمــال األدبيــة األخــرى. ومــع أن
ــس  ــص الجن ــث لتخلي ــعي هللا الحثي ــر س ــن جوه ــن ع ــي تعل ــة الت ــي العميق ــة بالمعان مثقل

ــة.  البشــري الــذي غــاص عميًقــا وهلــك فــي حمــأة الَْخِطيَّ
وكالم إَِشـْعيَاء هـذا أبعـد مـا يكـون عـن »اللبـن« الـذي تحـّدث عنـه بولـس. فهـو قـد أعـدَّ 
ـْفر الذي يحمل اسـمه أال  سـامعيه بتطويـر موضـوع الَمِسـيَّا والتـدّرج فيـه ابتداء مـن مطلع السِّ
وهـو ِسـفر إَِشـْعيَاء. فبعد النظـرة العامـة واإلجمالية عن حياة الَمِسـيَّا على األرض، واصـل النَِّبّي 
حديثـه عـن والدتـه مـن العذراء )إَِشـْعيَاء 7: 14(، ثم عرَّف القـرَّاء بهويته على أنـه الَملك اإللهي 
ـع في الحديث عن عمل الَمِسـيَّا بوصفه ُمخلّص شـعبه وُمسـتعيَدهم  )إَِشـْعيَاء 9: 6، 7(، ثم توسَّ
)إَِشـْعيَاء 11: 1-16(، وعملـه الهـادئ بتحريـر النـاس مـن الظلـم واأللـم )إَِشـْعيَاء 42: 1-7(. ثـم 
كشـف إَِشـْعيَاء النَِّبـّي بعـد ذلـك عـن حقيقـة أن خدمـة الَمِسـيَّا علـى األرض تتضمـن األلم قبل 
ب  التمجيـد )إَِشـْعيَاء 49: 1-12؛ إَِشـْعيَاء 50: 6-10(. وهـا نحـن نجـد اآلن أن نشـيد العبد الُمعذَّ

يصـل بنـا إلـى عمـق المأسـاة المؤلمة التي سـيمر بها الَمِسـيَّا.

راجع األجزاء المدرجة في الفقرة السـابقة لتعرف ما تقوله عن الَمِسـيَّا يسـوع المسـيح� 
كيـف تسـاعدنا هـذه المقاطع في االسـتعداد لمـا يأتي بعد ذلك في إَِشـْعَياء 52، 	5؟ أَْم 

أنهـا تجعـل فقـط ما جاء في هذيـن األصحاحين أكثر غرابة ودهشـة؟ 

 

مــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 52: 13-53: 1 يعطينــا نظــرة عامــة مســبقة تتضمــن بعــض التبايــن 
المذهــل: فــإنَّ العبــد ســينجح ويتمّجــد، ولكــن مظهــره ســيكون ُمَشــّوًها بشــكل كبيــر بحيــث 

ال يــكاد الناظــر إليــه يميّــزه. َمــن ذا الــذي يُصــّدق هــذا؟
العددان 2، 3 من إَِشْعيَاء 53 يظهران الدرك السحيق الذي نزل إليه »عبد الرَّّب« من منزلته 
وعذاباته  آالمه  لنا سبب  تشرح   6-4 واألعداد  واجهه.  الذي  والرفض  األلم  مرحلة  إلى  األصلية 
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وتوّضح أنها كانت هي العقاب الذي نستحقه نحن فَحَمله هو عّنا ليوفر لنا الشفاء والخالص. 
واألعداد 7-9 تواصل الحديث عن الهوة السحيقة التي نزل إليها، حتى إلى القبر. 

ــح ارتفــاع العبــد )المســيح( إلــى  ولكــن األعــداد 10-12 مــن اإلصحــاح 53 ِمــن إَِشــْعيَاء توضِّ
المرتبــة المجيــدة، كمجــازاة لــه علــى ِبــرِّه. وقــد ســبقت النُّبُــوَّة وتحدثــت عــن تمجيــده هــذا، 
ــه  ــْعيَاء 52: 13، وأضافــت البُعــد اآلخــر آلالمــه وأن ذبيحت ــوارد فــي إَِش ابتــداء مــن النشــيد ال

لتخليــص اآلخريــن كانــت وفًقــا إلرادة هللا. 
قارن هذا مع عمق االتضاع الذي وصل إليه المسيح كما ورد في فيلبي 2: 5-11 حيث يوّضح 
كيف أن المسيح إذ كان في صورة هللا، أخلى نفسه آخًذا صورة عبد ووضع نفسه وأطاع حتى 
الموت، موت الصليب. لذلك رفعه هللا أيًضا بحيث يعترف به الجميع ربًّا )قارن إَِشْعيَاء 49: 7(.

ــا لمــا  ــا، وفًق ــه المســيح مــن أجلن ــْعَياء 52: 		-	5: 2	� اكتــب كل مــا فعل اقــرأ إَِش
ــل فيمــا تعنيــه أعمــال المســيح تلــك مــن أجلنــا؟  يذكــره هــذا النشــيد� تأمَّ

2 آذار )مارس(        الثالثاء        

َمن َصّدق َخبرنا )إَِشْعَياء 52: 		-	5: 2	(
رغــم أن مــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 52: 13 يتحــدث عــن تمجيــد عبــد الــرَّّب، إال أن العــدد التالــي 
ٌه للغايــة بحيــث يصعــب تمييــزه علــى  مباشــرة يصــف فــوًرا منظــره الخارجــي علــى أنــه ُمَشــوَّ
أنــه بشــر علــى اإلطــالق. ويصــف العهــد الجديــد العوامــل التــي شــوَّهت منظــر المســيح، ومــن 
ــا الجنــس  ــه لكافــة خطاي ــل كل هــذا َحْملَ ــب، ولكــن قب لْ ــل الشــوك والصَّ ــد وإكلي ــا الَجل بينه
ــا بالنســبة للبشــر. وهــي إذ  ــرًا طبيعيًّ ــة أم ــًدا أن تكــون الَْخِطيَّ ــم يكــن القصــد أب البشــري. ل

حملهــا ابــن اإلنســان جعلتــه يبــدو بَْريًّــا أو فــي صــورة غيــر إنســانية.
قارن ذلك مع قصة أيوب الذي تحّول فجأة من رجل غني يتمتع بالكرامة والعظمة والقوة 
والنفوذ، إلى رجل تعيس بائس يجلس على الرماد المفروش فوق األرض ليحك جروحه األليمة 
العظيمة وبينه في حالته  األولى  أيوب في حالته  بين  الفرق  كان  )أيوب 2-1(.  بشقفة خزف 
ا بحيث أن حتى أصدقاء أيوب المقربين إليه لم يستطيعوا أن يميزوه  الثانية التعيسة، كبيرًا ِجدًّ
في البداية )أيوب 2: 12(. ولكن السؤال الذي يفرض بنفسه علينا هو، لماذا لَزم أن يتألم أيوب؟ 
ولماذا كان على عبد الرَّّب )الَمِسيَّا( أن يتألم؟ فكل منهما لم يستحق هذا الوجع واأللم والعذاب 

ألنهما بريئان. فلماذا العذاب إًذا؟

اقــرأ اآليــات المتعلقــة بــدرس اليــوم واذكــر أيــن تجــد فيهــا موضــوع تألــم البــريء مــن 
أجــل الُمذنــب� مــا هــي الرســالة األساســية لنــا مــن هــذه اآليــات؟ 
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ــوع  ــّدي الموض ــى التح ــزان عل ــا يرك ــْعيَاء 53: 1. فهم ــي إَِش ــن ف ــؤالين الواردي ــرأ الس اق
ــان  ــا يقّدم ــا أنهم ــا 12: 37-41(، كم ــارن يوحن ــه )ق ــن تصديق ــا ال يمك ق م ــأن نصــدِّ ــا ب أمامن
ــا  ــا أيًض ــى هــذا وذاك، نجــد فيهم ــة إل ــي القصــة. وباإلضاف ــى باق ــا الدعــوة ألن نســتمع إل لن
ــرَّّب  ــى أن ذراع ال ــير إل ــون يش ــذا المضم ــي ه ــؤالين، ف ــن الس ــن هذي ــوازي بي ــا. والت التماًس
القويــة للخــالص )إَِشــْعيَاء 52: 10( تُْعلـَـُن ألولئــك الذيــن يؤمنــون ويصّدقــون الَخبــر. هــل تريــد 

ــر؟  ــّدق الَخب ــة؟ إًذا فص ــوة هللا الخالصي ــر ق أن تختب

تأمــل مليًّــا فيمــا جــاء فــي إَِشــْعَياء 	5: 6� مــا هــي الرســالة األساســية المتضمنــة هنا؟ 
ومــا الــذي تخبــرك بــه هــذه اآليــة، شــخصيًّا ممــا يجلــب لــك الرجــاء بغــض النظــر عن 

خطايــاك وســقطاتك الماضية؟ 

3 آذار )مارس(        األربعاء        

الذين يصعب الوصول إليهم هم نحن! )إَِشْعَياء 	5: 	-9(
ب في إَِشـْعيَاء 53: 2، 3 بالنبتـة التي تبدو ضعيفـة ومرفوضة وبدون  ُشـبِّه َعبْـد الـرَّّب الُمعـذَّ
أيّـة قيمـة تُذكـر. ذلـك هـو الوصـف الـذي أُعطـي لنـا هنـا عـن عذابـات المسـيح. لقـد تـدّرج 
إَِشـْعيَاء بسـرعة فـي حديثـه عـن صبا المسـيح وشـبابه البريء حتى وصـل بنا إلى حافـة الهاوية 
التـي وصـل إليهـا المسـيح فـي عذاباتـه وآالمـه. وحتـى مـع الخلفية التـي أعطانـا إياها إَِشـْعيَاء 
سـابًقا فـإنَّ القـارئ يـكاد يكون غير مسـتعد لالطالع علـى النهايـة المؤلمة التي وصـل إليها َعبْد 
الـرَّّب. ولكـن علـى عكـس ذلـك تماًمـا، فـإن إَِشـْعيَاء علّمنـا أن نعـّزز فكـرة أنـه »يولـد لنـا ابـن 
ـالم. ومـع أن اآلخرين قد يـزدرون به،  وتكـون الرياسـة علـى كتفـه« ألنَّ هـذا االبـن هو َملك السَّ
إال أننـا نعلـم تمـام المعرفـة َمـن هـو هـذا االبن. وقـد صدق َمن قـال، »لقـد تقابلنا مـع العدو، 
وهـذا العـدو هـو نحـن.« ولـم يكـن َعبْـد الـرَّّب هذا هـو أول َمـن رُِفـض واْحتُِقر واضطهـد، ولم 
يكـن هـو رَُجـُل األَْوَجـاع األول. فقـد اختبـر الملـك داود كل هـذه األمـور عندما هـرب من وجه 
لهـا َعبْد الرَّّب هذا )المسـيح( لم  ابنـه أبشـالوم )2صموئيـل 15: 30(. ولكـن العذابـات التي تحمَّ
تكـن نتيجـة أي خطـأ ارتكبـه، ولـم يحملهـا عـن مجـرد فرد آخـر، بـل باألحـرى َوَضـَع هللا »َعلَيِْه 

إِثْـَم َجِميِعَنا« )إَِشـْعيَاء 53: 6(.
والجــواب عــن الســؤال القائــل »لمــاذا«؟ هــو الحــّق الفاحــص الــذي يقّدمــه إَِشــْعيَاء النَِّبــّي، 
فقــد تألّــم المســيح بســبب محبــة هللا. ولكــن لمــاذا؟ وهنــا يواصــل إَِشــْعيَاء جوابــه الــذي بــه 
يكمــل ذلــك الحــق الفاحــص الــذي يفــوق تفكيــر البشــر: لقــد اختــار الَمِســيَّا أن يتألــم ليصــل 

إلــى الذيــن مــا كان يمكــن الوصــول إليهــم بطريقــة أخــرى وهــم نحــن. 
والذيـن ال يفهمـون الحـق الفاحـص الذي أبرزه إَِشـْعيَاء حول آالم المسـيح ينظـرون إلى َعبْد 
الـرَّّب ويعتبرونـه قـد ُضـرب ِمـن هللا )إَِشـْعيَاء 53: 4(. فكمـا ظـنَّ أصدقاء أيـوب أن خطاياه هي 
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التـي جلبـت عليـه تلـك اآلالم، وكمـا سـأل التالميـذ قائليـن، »َمـن أخطأ هـذا أْم أبـواه حتى ولد 
أعمـي؟« )يوحنـا 9: 2(، فكذلـك الذيـن رأوا يسـوع معلًّقـا علـى الصليـب ظنـوا أنّه أشـرُّ الخطاة 
جميًعـا. أفلـم يقـل موسـى »الُْمَعلَّق َملُْعـوٌن ِمَن هللِا« )تثنيـة 21: 23؛ قارن ِسـفر العدد 25: 4(؟ 
ومــع ذلــك فــكّل مــا حــدث كان بــإرادة هللا )إَِشــْعيَاء 53: 10(. لمــاذا؟ ألن »المســيح افتدانــا 
مــن لعنــة النامــوس إذ صــار لعنــة ألجلنــا« )غالطيــة 3: 13(، والــذي »لـَـْم يَْعــرِْف َخِطيَّــًة، َخِطيَّــًة 

ألَْجلَِنــا، لَِنِصيــَر نَْحــُن ِبــرَّ هللِا ِفيــِه« )2كوونثــوس 5: 21(. 
»يـا لـه مـن ثمـن باهـظ ذاك الـذي ُدِفـع مـن أجلنـا. انظـروا إلـى الصليـب وإلـى الذبيحـة 
المرفوعـة فوقـه، وإلـى تلـك اليدين اللتين اخترقتهما المسـامير القاسـية، وإلـى القدمين اللتين 
سـمرتا بالصليـب. لقـد َحَمـَل المسـيُح َخطَايَانَا ِفي َجَسـِدِه. فذلـك العذاب والكـرب وتلك اآلالم 

ة، نعمـة هللا العجيبة، صفحـة 172(.  كانـت هـي الثمـن الـذي ُدِفـع لفدائـك« )روح النُّبُـوَّ

لقـد ُوِضـع علـى المسـيح المصلـوب عـبء وجـزاء كافـة خطايـا العالَـم – كل الخطايا 
والشـرور واآلثـام التـي ارتكبهـا الخطـاة علـى مـّر التاريـخ بأكملـه ُوِضعـت عليه وهو 
ُمعلـق علـى الصليـب بوصفه الوسـيلة الوحيدة لخالصنـا� ماذا يخبرنا ذلك عن شـناعة 

الَْخِطيَّـة، بحيـث تحتـم دفـع مثل هـذا الثمـن الباهـظ لفدائنا وتخليصنـا منها؟ 

4 آذار )مارس(        الخميس        

إصالح وترميم وتجديد من خالل ذبيحة فائقة 
)إَِشْعَياء 	5: 0	-2	(

ما المقصود بالقول »َجَعَل نَْفَسُه َذِبيَحَة إِثٍْم« )إَِشْعَياء 	5: 0	(؟

 

يشــير األصــل العبــري هنــا إلــى ذبيحــة تعويضيــة )الوييــن 5: 14- 6: 7؛ الوييــن 7: 7-1(، 
ــة التعمديــة ضــّد الغيــر )الوييــن 6: 2، 3(. وقــد حــّدد إَِشــْعيَاء النَِّبــّي مثــل  تكّفــر عــن الَْخِطيَّ
هــذه الخطايــا بشــكل وثيــق )إَِشــْعيَاء 1-3؛ إَِشــْعيَاء 10: 1، 2؛ إَِشــْعيَاء 58(. وكان علــى الخاطــئ 
أيًضــا أْن يعيــد إلــى َمــن أخطــأ فــي حقــه مــا ســلبه ِمنــه مضافـًـا إليــه غرامــة جزائيــة، قبــل أن 
يقــّدم الذبيحــة لينــال الغفــران ِمــن هللا )الوييــن 6: 4-7؛ قــارن متــى 5: 23، 24(. وفــي حالــة 

إســاءة اســتخدام شــيء يخــص الــرَّّب فــإّن التعويــض يرجــع للــرب )الوييــن 5: 16(. 
ــعبه  ــة لش ــّدم هللا التعزي ــث ق ــْعيَاء 40: 2 حي ــي إَِش ــاء ف ــا ج ــم م ــتطيع اآلن أن نفه نس
المأســور فــي الّســبي بالكشــف عــن حقيقــة أنهــم قــد نالــوا الجــزاء الكافــي عــن خطاياهــم. 
ــن نجــد هــذه  ــا نح ــة. وهن ــم ذبيح ــا تقدي ــزم أيًض ــض كان يل ــم التعوي ــد تقدي ــن بع ولك
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الصــورة الرائعــة فــي إَِشــْعيَاء 53 حيــث إن َعبْــد الــرَّّب لــم يقــّدم حمــاًل أو كبًشــا كذبيحــة، بــل 
يَهــا )إَِشــْعيَاء  بـْـِح، وَكََنْعَجــٍة َصاِمتـَـٍة أََمــاَم َجازِّ اقتيــد هــو، عوًضــا عــن ذلــك كََشــاٍة تَُســاُق إِلـَـى الذَّ

53: 7(، نيابــة عــن أولئــك الذيــن ضلّــوا )إَِشــْعيَاء 53: 6(. 
رغــم أن َعبْــد الــرَّّب )الَمِســيَّا( »قُطــَع ِمــْن أرض األحيــاء« )إَِشــْعيَاء 53: 8؛ قــارن دانيــال 9: 
ــم  م نفســه ذبيحــة ليفتــح لنــا بــاب الرجــاء واســًعا، إال أنــه قــام مــن المــوت وحطَّ 26(، وقــدَّ

ــوُل أَيَّاُمــُه« )إَِشــْعيَاء 53: 12-10(. مغاليــق القبــر لينــال التمجيــد و »يَــَرى نَْســاًل تَطُ

راجع اآليات التالية� كيف تعكس كل منها الرسالة األساسية ذاتها كما في إَِشْعَياء 	5؟
مزمور 2	: 	، 2  

رومية 5: 8  
غالطية 2: 6	  

فيلبي 	: 9  
عبرانيين 2: 9  
	بطرس 2: 	2  

 

إذا طلــب منــك أحدهــم أن تلّخــص لــه فــي فقــرة واحــدة األخبــار الّســارة الــواردة 
ــْعَياء 52: 		-	5: 2	 فمــاذا تكتــب لــه؟ فــي إَِش

5 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: »لقــد َحَمــَل المســيُح َخطَايَانـَـا ِفــي َجَســِدِه علــى الصليــب. يــا  لَِمِزيــد ِمــْن الــدَّ
ــا للّعنــة  ــر عنهــا. وي ــة وشــناعتها، فلــم يكــن فــي مقــدور أي مخلــوق أْن يُكّف لفداحــة الَْخِطيَّ
المترتبــة عليهــا إذ لــم يكــن غيــر هللا يســتطيع إزالتهــا ومحــو تأثيرهــا. يشــهد صليــب المســيح 
لــكل إنســان أن أجــرة الَْخِطيَّــة هــي مــوت. لمــاذا ال تنفعــل عقولنــا وعواطفنــا بهــذه التضحيــة 
البالغــة؟ وهــل مــن قــوة ســاحرة تطمــس مداركنــا األدبيــة فــال تتأثــر ببواعــث الــرُّوح الُْقــُدِس 
الــذي يحثنــا علــى تقديــر هــذه العطيــة الثمينــة؟« )روح النُّبُــوَّة، دعوتنــا الّســامية، صفحــة 44(. 
ــم  ــيح اث ــل المس ــد حم ــد. لق ــن هللا الوحي ــوت اب ــيتجمد بم ــة هللا س ــوس حكوم »كان نام
خطايــا العالــم كلــه. وكفايتنــا ال توجــد إال فــي تجّســد ابــن هللا وموتــه. لقــد تحّمــل المســيح 
اآلالم المبرحــة ألن ألوهيتــه ســندته وألنّــه كان بــال خطيــة. لقــد انتصــر المســيح يســوع ربنــا 
نيابــة عــن البشــر إذ احتمــل جــزاء الَْخِطيَّــة العــادل وعقابهــا. وقــد أحــرز بهــذا الحيــاة األبديــة 

ة، رســائل مختــارة، صفحــة 302(.  ــوَّ لإلنســان بينمــا أكــرم الشــريعة ومّجدهــا« )روح النُّبُ
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أسئلة للنقاش
	� األعــداد 	-9 مــن إَِشــْعَياء 	5 تهبــط بنــا إلــى أعمــاق الهاويــة فــي حــدث مــوت 
» َعْبــد الــرَّّب« ودفنــه� كــم مظهــر مــن مظاهــر هــذه اآليــات تــّم فــي نهايــة حيــاة 
المســيح؟ متــى 26: 	5- 	2: 60؛ مرقــس 		: 	5-5	: 6	؛ لوقــا 22: 	5 -	2: 	5؛ 

يوحنــا 8	: 2	- 9	: 2	�

ــوَّة حــول كــون مــوت المســيح قــد  2� راجــع االقتبــاس األخيــر أعــاله مــن روح النُُّب
ــه هــو  ــم أنَّ موت ــا أْن نفه ــف لن ــك؟ وكي ــي ذل ــاذا يعن ــا� م َده ــرم الشــريعة وَمجَّ أك

ــا؟  ــاء الشــريعة ودوامه ــى بق ــل عل الدلي

َث إَِشــْعيَاء النَِّبــّي َعــْن ِواَلَدِة الُمْنِقــِذ اإِللَِهــي َوُهِويَّتَــُه  رس: بَْعــَد أَْن تََحــدَّ ــص الــدَّ ُملَخَّ
َوَعَملـَـه، أعلــن أخيــرًا عــن المأســاة القصــوى التــي ِمــن خاللهــا نحصــل علــى الرجــاء. فالمســيح 
الــذي يلّقبــه إَِشــْعيَاء بـــ »َعبْــد الــرَّّب«، تطــّوع ألن يحمــل عنَّــا جــزاء الَْخِطيَّــة وآالمهــا ودينونتهــا 

لكــي يتمكَّــن ِمــن الوصــول إلينــا نحــن الهالكيــن ويُخلِّصنــا. 
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* 6-12 آذار )مارس(    الدرس الحادي عرش    

َمَحبٌَّة ِمْقَداَمٌة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إَِشــْعَياء 55: 1-7؛ إَِشــْعَياء 55: 6-13؛ إَِشــْعَياء 58: 1-12؛ 

إَِشــْعَياء 58: 13، 14. 

لِيلََة، يُْشرُِق ِفي الظُّلَْمِة نُورَُك،  آية الحفظ: »َوأَنَْفْقَت نَْفَسَك لِلَْجائِعِ، َوأَْشَبْعَت النَّْفَس الذَّ
اِمُس ِمْثَل الظُّْهِر« )إَِشْعَياء 58: 0	(� َويَكُوُن ظاَلَُمَك الدَّ

ظـّل أحـد رجـال الديـن المسـيحي المشـهورين يتلقـى التهديـدات المسـتمرة عبـر الهاتف. 
ـب واللعـن قّرر ذلـك القائد الروحـي أن يجرى  وبعدمـا ازدادت هـذه التهديـدات وصاحبهـا السَّ
بعـض التّقّصـي ليعـرف مصـدر هـذه التهديـدات. وبعـد فترة مـن البحث واالسـتقصاء اكتشـف 
أن مصدرهـا هـو رجـل ُملِحـد يكره المسـيحيين. وبعد أن عـرف هويته كان باسـتطاعته أن يبلغ 
الشـرطة باألمـر فيتـم القبـض عليـه. ولكن هـذا القائـد الروحي قـّرر معالجة األمـر بطريقة أكثر 
فاعليـة. فـإذ أدرك أن الـذي كان يتصـل بـه ويهـّدده هـو رجـل مقعد، ذهـب مع زوجتـه ليزوره 

فـي بيتـه حامـاًل معـه وجبـة غذاء كاملـة. ولما فتـح الرّجـل البـاب ورآهما ُذِهـل كثيرًا. 
وقــد ذابــت كراهيتــه وتبــّددت أمــام محبتهمــا، وواصــل رجــل الديــن وزوجتــه يــزوران ذلــك 

الملحــد فنمــت الصداقــة بينهــم وتطــورت. وأراد الرجــل المقعــد الملحــد أن يصيــر مســيحيًّا.
ــُحوِقيَن  ــالََق الَْمْس ــِر، َوإِطْ ــِد النِّي ــكَّ ُعَق . فَ ــرِّ ــوِد الشَّ ــلَّ قُيُ ــارُُه: َح ــا أَْختَ ــَس هــَذا َصْوًم » أَلَيْ
أَْحــرَاًرا، َوقَطـْـَع كُلِّ نِيــٍر. أَلَيْــَس أَْن تَْكِســَر لِلَْجائـِـعِ ُخبْــزََك؟« )إَِشــْعيَاء 58: 6، 7(. وجديــر بالذكــر 
ــْوم إذ شــارك طعامــه مــع  أن رجــل الديــن المســحي المذكــور أعــاله قــد اختــار مثــل هــذا الصَّ
رجــل ظالــم ولكنــه كان جائًعــا للحــق، وبهــذا أطلقــه ُحــرًّا ِمــن قيــوده الذاتيّــة وإجحافــه غيــر 

العــادل وتعّصبــه األعمــى. 
لنتعلم المزيد عن هذا المبدأ الروحي المهم كما صوَّره لنا النَِّبّي إَِشْعيَاء. 

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم، الموافق 13 آذار )مارس(.
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7 آذار )مارس(        األحد        

أتريد أن تبتاع شيًئا بالمجان؟ )إَِشْعَياء 55: 	-	(

ــوا إِلَــى الِْمَيــاِه، َوالَّــِذي لَْيــَس  ــن فــي هــذه اآليــة: » أَيَُّهــا الِْعطَــاُش َجِميًعــا َهلُمُّ اقــرأ وتمعَّ
ــٌة تََعالَــْوا اْشــَتُروا َوكُلـُـوا« )إَِشــْعَياء 55: 	(� أي تناقــض تــراه فــي تلــك اآليــة؟ لَــُه ِفضَّ

 

لنفتــرض أنــك أخــذت معــك طعاًمــا ووقفــت فــي الشــارع وســط مدينــة كبيــرة وأخــذت 
ــوا«.  ــتَُروا وَكُلُ ــْوا اْش ــم ال مــال لديكــم تََعالَ ــاًل: »أنت ــا قائ ــاع والمشــردين فيه ــى الجي ــادي عل تن

ولكــن كيــف لهــم أن يشــتروا وهــم ال يملكــون أي مــال علــى اإلطــالق؟ 
ــٍة َوِبــالَ ثََمــٍن« )إَِشــْعيَاء  ولكنــك إذا أضفــت الكلمــات التــي أضافهــا إَِشــْعيَاء »اْشــتَُروا ِبــالَ ِفضَّ
55: 1(، تتضــح األمــور أكثــر للســامعين. فالنَِّبــّي إَِشــْعيَاء التمــس إلــى النــاس أْن يقبلــوا الغفــران 
)إَِشــْعيَاء 55: 7( مجانًــا. ولكــن الكلمــة »اشــتروا« تشــير إلــى أن مــا يقّدمــه هللا للنــاس لتلبيــة 
احتياجاتهــم ورغباتهــم، لــه قيمــة عظيمــة تفــوق الذهــب والفضــة واألمــوال. ولهــذا فإنَّ اســتالم 
مــا يقّدمــه هللا يتطلَّــب صفقــة )تحويــل شــيئًا مــا ذات قيمــة(. فــاهلل يقــّدم الغفــران مجانـًـا فــي 

نطــاق اســتعادة شــركة وعالمــة العهــد مــع شــعبه. 
وليــس ألنَّ مــا قّدمــه كان بــال ثمــن بالنســبة لــه. فهــو اشــترى لنــا الغفــران بســفك دم عبــده 

)المســيح( الثميــن. ومــع أنــه يقّدمــه مجانـًـا إال أنــه كلَّفــه الكثير. 

ما هو الثمن الذي ُدفع لفدائنا؟ 	بطرس 	: 8	، 9	

 

كيف تتقارب فكرة إَِشْعَياء النَِّبّي عن الخالص مع فكرة العهد الجديد؟ أفسس 2: 8، 9

 

ــن  ــارة ع ــار الس ــذا فاألخب ــفره. وهك ــي ِس ــل ف ــارة اإلنجي ــّي بش ــْعيَاء النَِّب ــف إَِش ــد غلَّ لق
الخــالص الــواردة فــي العهــد الجديــد هــي ذاتهــا التــي كَتــب عنهــا إَِشــْعيَاء فــي العهــد القديــم. 
فـي العهـد أو الميثـاق القديـم، لـم يكـن الخـالص باألعمـال، وكمـا لـو أنَّ العهـد الجديد قد 
م هللا آلدم  جـاء لِيُبِْطـَل   ذلـك ويجعـل الخـالص بالّنعمـة. فالخـالص كان دائًمـا بالّنعمـة منـذ قـدَّ
وحـواء الوعـد بالُمخلّـص )تكويـن 3: 15(. ذلـك هـو الطريـق الوحيـد الـذي رسـمه هللا للخالص: 
ـا ِهبَـُة هللِا فَِهـَي َحيَـاٌة أَبَِديٌَّة ِبالَْمِسـيِح يَُسـوَع  بالّنعمـة ِمـن خـالل اإليمـان )أفسـس 2: 8(. »َوأَمَّ
َربَِّنـا« )روميـة 6: 23(. لقـد حـاول النـاس منـذ أقـدم العصـور وحتى يومنـا هذا، إيجـاد الخالص 
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مـن خـالل طرق ووسـائل عديدة، بمـا فيها التقّمص. ولكـن كّل محاوالتهم باءت بالفشـل. ولهذا 
السـبب هـم فـي حاجـة ألن يعرفـوا المسـيح وما أنجـزه مـن أجلهم علـى الصليب. 

الخـالص مجانـي، بالمعنـى أننـا ال نسـتطيع أن نكسـبه بأعمالنـا� فأعمالنـا مهما كانت 
صالحـة ال يمكنهـا أن تخلّصنـا� ومـع ذلـك فهـذه األعمـال ذاتهـا قـد تكلّفنا كل شـيء� 

مـاذا يعنـي ذلـك؟ راجـع مثـاًل: متـى 0	: 9	؛ لوقـا 9: 	2؛ لوقـا 		: 26؛ فيلبـي 	: 8�

8 آذار )مارس(        االثنني        

طُُرق هللا وأفكارِه السامية )إَِشْعَياء 55: 6-		(�

لمــاذا يقــول هللا أن أفــكاره وطُرُقــه أعلــى مــن أفكارنــا وطرقنــا بقــدر مــا تعلــو الســماء 
عــن األرض )إَِشــْعَياء 55: 8، 9(؟ مــاذا يعنــي ذلــك حســب رأيــك؟ 

 

مــا ِمــن شــّك فــي أنَّ هللَا الــذي َخلــق الكــوَن بمــا فيــه ِمــن عجائــب تعجــز عقولنــا عــن 
ــدود  ــر المح ــه غي ق ــذه لتفوُّ ــا ه ــا. إنَّ معرفتن ــا ومفهومن ــى إدراكن ــرُق تتخط ــه طُ ــا، ل إدراكه
ــاعدته.  ــل مس ــي لَنقب ــدر الكاف ــن بالق ــون متواضعي ــي نك ــر لك ــا األم ــهِّل علين ــي أن تس ينبغ

ــْعيَاء 57: 15(.  ــع إَِش )راج

اقــرأ إَِشــْعَياء 55: 6-9� مــا هــو المضمــون الــذي جــاءت فيــه العبــارة التــي تشــير إلــى 
أن طُــُرق هللا وأفــكاره أعلــى ممــا نســتطيع نحــن أن نتصــّوره؟ مــا الــذي يقــول هللا أنــه 

قــادر علــى فعلــه، ويصعــب علينــا فهمــه؟ 

 

ــكاد  ــي بال ــداء الت ــة الف ــي خط ــا ه ــن أعظمه ــرار، ولك ــب واألس ــون باألعاجي ــئ الك يمتل
نســتطيع أن نفهــم بداياتهــا )راجــع أفســس 6: 19(. إنَّ تنــازل خالــق الكــون ليلبــس الطبيعــة 
ــا كذبيحــة عــن  ــن أجلن ــم يمــوت م ــاة الكــدح والعــذاب، ث ــش حي ــد، ويعي البشــرية بالتجّس
ــا الرحمــة، هــو ســّر عجيــب ســيذهل  ــا ويظهــر لن ــم الغفــران لن ــن تقدي ــن ِم ــا ليتمكَّ خطايان

ــة.  ــال األبدي ــر كّل أجي ــات عبْ ــة المخلوق ــوب كاف ــج قل ويبه
»إن موضــوع الفــداء هــو ســّر تشــتهي المالئكــة أْن تطلّــع علــى تفاصيلــه، وســيكون هــذا 
ــال يســتحق  ــة. أف ــر المتناهي ــة غي ــال األبدي ــر أجي ــن عب ــة المفديي ــم وأغني الموضــوع هــو ِعل

هــذا الموضــوع العميــق دراســتنا الحريصــة اآلن؟ 
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ــة  ــه الكفاري ــد المســيح وذبيحت ــوار هــذا الموضــوع. فدراســتنا لتجّس »ال يمكــن ســبر أغ
وعملــه الشــفاعي ستشــغل عقولنــا وتمتــد امتــداد األبديــة بطولهــا. ومــع ذلــك فبعــد كّل هــذا 
الــدرس واالســتقصاء ســنرفع عيوننــا إلــى أعلــى ونهتــف قائليــن، ›َعِظيــٌم ُهــَو ِســرُّ التَّْقــَوى.‹ « 

ــوَّة، حياتــي اليــوم، صفحــة 360(.   )روح النُّبُ

راجــع األمــور الرديئــة التــي ارتكبتهــا: النــاس الذيــن أســأت إليهــم، الكلمــات البذيئــة 
والجارحــة التــي تفوَّهــت بهــا، والطُّــرق التــي بهــا خّيبــت ظــّن اآلخريــن فيــك وربمــا 
أســأت بهــا إلــى نفســك أيًضــا، ومــع ذلــك فبإمكانــك الحصــول علــى الغفــران عــن كل 
ا فــي نظــر هللا� فــإذا لــم  هــذه المســاوئ مــن خــالل المســيح، لتقــف اآلن كامــاًل وبــارًّ

يكــن هــذا ســّر عجيــب فمــاذا يكــون إًذا؟ 

9 آذار )مارس(       الثالثاء        

الّصوم الحقيقي )إشعياء 58: 	-8(

ْوم الُمشار إليه في إَِشْعَياء 55: 	؟  ما هو الصَّ

 

ــْوم الوحيــد الــذي أمــر  ــْوم الُمشــار إليــه هنــا يرتبــط بيــوم الكفــارة. فهــو الصَّ ال بــد وأنَّ الصَّ
ــه نظــر القــارئ إلــى أنَّ هــذه اآليــات  بــه هللا )الوييــن 16: 29، 31؛ الوييــن 23: 27-32( – ]ونوجِّ
ــل« فــي األصــل  ــوَن نُُفوَســُكْم«. والكلمــة »تَُذلِّ ِّلُ كلهــا ال تذكــر كلمــة »َصــُوم« بــل عبــارة »تَُذلل
العبــري تعنــي أيًضــا »أْن تَُصــوم« – المترجــم[. وهــذا مــا يؤيــده مــا جــاء فــي إَِشــْعيَاء 58: 3 
َّلَْنــا أَنُْفَســَنا« والــذي يتفــق مــع المصطلحــات األخــرى الــواردة فــي  بالتعبيــر المتــوازي وهــو »َذلل
ســفر التثنيــة. وتذليــل النَّفــس يُِشــير إلــى أشــكال عديــدة مــن إنــكار الــذات بمــا فــي ذلــك 

ــْوم )قــارن مزمــور 35: 13؛ دانيــال 10: 2، 3، 12(.  الصَّ
ــح خلفيــة يــوم الكفــارة أمــر هللا القائــل: »اِرْفـَـْع َصْوتـَـَك كَبـُـوق« )إَِشــْعيَاء 58: 1(. وكان  وتوضِّ
ينبغــي النفــخ فــي هــذا النــوع مــن البــوق المصنــوع مــن قــرون الكبــاش، قبــل عشــرة أيــام 
مــن يــوم الكفــارة ليتذكّــر النــاس قدومــه الوشــيك )الوييــن 23: 24(. وباإلضافــة إلــى هــذا فــكّل 
50 ســنة كان يتــّم اإلعــالن فــي يــوم الكفــارة، عــن بــدء ســنة اليوبيــل أي ســنة اإلبــراء والحريـّـة 

)الوييــن 25: 9، 10؛ قــارن إشــعياء 27: 13(.

اقرأ إَِشْعَياء 58: 	-	� ما الذي اتهمهم به هللا هنا؟ وماذا كان الخطأ في صومهم؟ 
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ــر  ــن األم ــم. ولك ــم وورعه ــى تقواه ــم هللا عل ــدو، أن يهنئه ــا يب ــى م ــعُب، عل ــع الش توقَّ
اختلــط عليهــم حتًمــا. فممارســة إنــكار الــذات فــي يــوم الكفــارة كان الهــدف منــه أن يعبّــروا 
عــن امتنانهــم ووالئهــم هلل فــي اليــوم الــذي يدخــل فيــه رئيــس الكهنــة أمــام هللا فــي قُــدس 
األقــداس ليطّهــر الَمْقــِدس، وبالتالــي يطّهرهــم ِمــن الخطايــا التــي نالــوا عنهــا الغفــران )الوييــن 
ــم  ــذي خلَّصه ــان هلل ال ــروح الشــكر واالمتن ــوا ب ــي أن يتصرف ــارن أصحــاح 4(. وكان ينبغ 16؛ ق
ــى تكريســهم  ــة، وال يكــون تصرّفهــم بهــدف الحصــول علــى موافقــة هللا عل ــوم الدينون فــي ي
ــي  ــِدس هللا. وكان ينبغ ــت َمق ــي دنَّس ــي الت ــعب ه ــا الش ــال فخطاي ــى أي ح ــم. وعل وتقواه

ــدم المســفوك نتيجــة لمــا فعلــوه وارتكبــوه.  تطهيــره بال

أحـد الـدروس المهمـة فـي هـذه اآليـات يشـّدد علـى الفـرق بيـن الديانة وبيـن كون 
المـرء تابًعـا حقيقيًّـا للمسـيح� كيـف نـرى الفـرق بينهمـا؟ وكيـف نواجه نحـن كأفراد 
الخطـورة ذاتهـا التـي واجهـت َمن تتحدث عنهم تلك اآليات من ِسـفر إَِشـْعَياء والذين 
اعتقـدوا أن طقوسـهم الدينيـة تـدل علـى أنهـم بالفعل يتبعـون هللا ويفعلون مـا يقوله؟ 

10 آذار )مارس(        األربعاء        

رِّ )إَِشْعَياء 58: 	-2	( تَُصوُموَن، َولَِتْضِربُوا ِبلَكَْمِة الشَّ
بعــد أْن ُســِمع البــوق علــى مــدى عشــرة أيــام ليذكّــر النــاس بــأنَّ هللا هــو َملكهــم، وبعــد أن 
اتضعــوا مــن خــالل التذلـّـل وإنــكار الــذات، فــي يــوم الكفــارة هــذا، ليثبتــوا والءهــم هلل بوصفــه 
َملكهــم، رفــع النَِّبــّي إَِشــْعيَاء صوتــه كالبــوق ليعلــن أنهــم قــد تمــرّدوا علــى هللا )إَِشــْعيَاء 58: 1(.

ــْعَياء 58: 6-2	� مــا هــي األعمــال التــي يعتبرهــا هللا أنهــا بالفعــل تــدل علــى  اقــرأ إَِش
إنــكار الــذات؟ وعلــى أي حــال، أيهمــا أصعــب: أْن تمضــي بــال طعــام لبعــض الوقــت، 
أَْم أْن تســتخدم وقتــك وأموالــك إلطعــام المشــردين فــي بلدتــك؟ مــا هــو المبــدأ الــذي 
ــرى خلــف مثــل هــذه األعمــال؟ ومــا هــو وجــه المقارنــة بيــن هــذه األعمــال وبيــن  يُ

الديانــة الحقيقيــة؟ 

 

يســتطيع أي شــخص أن يبــدو متديًّنــا وأْن يــؤدي الطقــوس الدينيــة. ولكــن ليــس هــذا كّل 
ــي  ــة الت ــوس الديني ــه – للطق ــت أمانت ــا كان ــاة المســيح. فمهم ــي حي ــل ف ــده هللا. تأم ــا يري م
ســادت فــي وقتــه، فــإنَّ كتبــة األناجيــل ركّــزوا باألكثــر علــى أعمــال الرحمــة والشــفاء وإطعــام 

النــاس والغفــران وتلبيــة احتياجــات المحتاجيــن، وليــس علــى أمانتــه للطقــوس. 
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ــاه  يريــد هللا لكنيســته وشــعبه أن يكــرزوا بالحــق للعالــم. ولكــن مــا الــذي ســيجذب انتب
النــاس أكثــر إلــى الحــّق كمــا هــو فــي المســيح؟ هــل هــو التقيّــد الشــديد بالقوانيــن الصحيــة 
والغذائيــة، أم الرغبــة فــي مســاعدة الجائعيــن والمحتاجيــن؟ هــل هــو الراحــة المفرطــة ليــوم 

الســبت، أَْم الرَّغبــة فــي قضــاء الوقــت فــي مســاعدة اآلخريــن؟ 

اقرأ متى 25: 0	؛ يعقوب 	: 	2� ماذا تخبرنا اآليتان؟ 

 

ــن هــم أقــل  ــن يســعون لخدمــة َم ــك الذي ــي وعــد بهــا هللا أولئ ــركات الت راجــع الَب
منهــم وفــرة فــي الحيــاة� مــا الــذي يقولــه لنــا هللا هنــا، حســب رأيــك؟ وهــل هــذه 
الوعــود تأتــي لنــا نتيجــة تدّخــل فائــق للطبيعــة، ِمــن ِقبــل هللا إذا نحــن فعلنــا هــذه 
األمــور؟  أَم أنَّ هللا ربمــا يخبرنــا بالَبــركات الطبيعيــة التــي ننالهــا ِمــن خــالل تقديــم 

ذواتنــا لآخريــن؟ أوضــح جوابــك�

11 آذار )مارس(        الخميس        

تخصيص وقت ألنفسنا )إَِشْعَياء 58: 		، 		(

لمــاذا ناقــش إَِشــْعَياء النَِّبــّي يــوم الســبت فــي إَِشــْعَياء 58: 		، 		؟ ومــا عالقــة ذلــك 
بخلفيــة يــوم الكفــارة التــي وردت فــي األعــداد الســابقة؟ 

 

يــوم الكفــارة الســنوي كانــت ســبتًا طقســيًّا. وهــذا الســبت الطقســي الخــاص كان يشــبه 
ــن 23: 32-27(.  ــاءه )الويي ــل أثن ــع أداء أي عم ــه كان يُمن ــث إن ــن حي ــبوعي م ــبت األس الس
ولهــذا الســبب فــإن التشــريع بــأن فتــرة الراحــة المرتبطــة بيــوم الكفــارة تســتمر مــن المســاء 
إلــى المســاء )الوييــن 23: 32( يــدل علــى أن الشــيء ذاتــه ال بــد وأن يَْصــُدق علــى الســبت 
األســبوعي، وهــذا مــا الحظــه أيًضــا جماعــة المجيئييــن الســبتيين األوائــل. وبالمثــل، فمــع أن 
المضمــون الرئيــس إلشــعياء 58: 13، 14 هــو يــوم الســبت الطقســي المرتبــط بيــوم الكفــارة، 

فــإن رســالته المتضمنــة فــي اآليتيــن تنطبــق أيًضــا علــى الســبت األســبوعي. 

ــا  ــوم الســبت؟ وكيــف نجعــل حفظن ــْعَياء 58: 		� كيــف ينبغــي أن نقضــي ي ــرأ إَِش اق
للســبت مشــابًها لمــا يصــّوره إَِشــْعَياء النَِّبــّي هنــا؟ عندمــا تفكّــر فيمــا يرمــز إليه الســبت 

لمــاذا نجــد أن وصــف إَِشــْعَياء لــه جــاء فــي محلّــه تماًمــا؟ 
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يتناول إَِشْعيَاء 58 ثالثة مواضيع رئيسة: اإلنكار الذاتي، اللطف االجتماعي، السبت.
ما هو وجه الترابط بين المواضيع الثالثة؟

ــراف باالعتمــاد  ــه، واالعت ــى أولويات ــى هللا وعل ــز عل ــة تتضمــن التركي ــع الثالث أواًل: المواضي
التــام عليــه. 

ــن خــالل  ــك يتبعــون القداســة ِم ــة فإنهــم بذل ــاس بهــذه األمــور الثالث ــزم الن ــا، إْذ يلت ثانيً
محــاكاة هللا )راجــع الوييــن 19: 2( الــذي تواضــع فــي شــخص المســيح يســوع )فيلبــي 2: 8(، 
والــذي أظهــر اللطــف والتضحيــة )يوحنــا 3: 16(، وتوقـّـف عــن عملــه يــوم الســبت فــي نهايــة 

أســبوع الخليقــة )تكويــن 2: 2، 3؛ خــروج 20: 11(. 

ــي  ــف االجتماع ــذات واللط ــكار ال ــع إن ــن مواضي ــرى بي ــط األخ ــذه الرواب ــع ه راج
والســبت، كمــا وردت فــي إَِشــْعَياء 58: الراحــة فــي يــوم الســبت مــن األعمــال التــي 
ــبة  ــفقة بالنس ــف وش ــراء لط ــي إج ــرى، ه ــبوع األخ ــام األس ــالل أي ــا خ ــرط فيه ننخ
للبشــر، ألنهــا تتيــح لهــم الفرصــة لالنتعــاش )خــروج 	2: 2	؛ مرقــس 2: 	2(� ويؤكــد 
المســيح أن أعمــال الشــفقة مناســبة يــوم الســبت )مرقــس 	: 	-5؛ يوحنــا 5: 	-	(، 
حفــظ الســبت بشــكل صحيــح يجلــب الفــرح )إَِشــْعَياء 58: 0	، 		(� مــا الــذي ينبغي 

تغييــره فــي حياتــك بحيــث تختبــر هــذه الَبــركات شــخصيًّا؟

12 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: »ال يُمكـن إلنسـان أن يُمـارس عمـَل الخيـر حقيقـة بـدون إنكار  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
ذات .  فبحيـاة البسـاطة وإنـكار الـذات واالقتصاد الدقيـق ،  وحدهـا يمكّننا إنجاز العمـل الُمعيّن 
لنـا كممثّليـن للمسـيح .  ينبغـي اسـتئصال الكبرياِء والطمـوح العالمي من قلوبنا .  وفـي كّل عملنا 
ينبغـي تنفيـذ مبـدأ اإليثـار الُمعلـن فـي حيـاة المسـيح .  فعلـى جـدران بيوتنـا وصورنـا وأثاثات 
منازلنـا ينبغـي أن نقـرأ القـول :  ›أَلَيْـَس ... أن تُْدِخَل الَْمَسـاكِيَن التَّائِِهيَن إِلَى بَيِْتـَك‹. وعلى خزائن 
مالبسـنا يجـب أن نجـد هـذه الكتابـة وكأنهـا بإصبـع هللا ، ›إَِذا َرأَيْـَت ُعْريَانًـا أَْن تَْكُسـوُه‹. وعلـى 
المائـدة الحافلـة بالطعـام الكثيـر نـرى هذا القـول، ›أَلَيْـَس أْن تَْكِسـَر لِلَْجائِـعِ ُخبْزََك‹. – إشـعياء 

7:58« )روح النُّبُـوَّة، خدمـة الشـفاء، صفحة 141(.

أسئلة للنقاش
ــًة  هــه إَِشــْعَياء للشــعب فــي زمانــه: » لَِمــاَذا تَزِنُــوَن ِفضَّ 	� الحــظ الســؤال الــذي وجَّ
ــْم لَِغْيــِر َشــَبعٍ؟« )إَِشــْعَياء 55: 2(� اســأل نفســك، بأيــة طُــرق، إن  لَِغْيــِر ُخْبــٍز، َوتََعَبكُ
ــبع؟ لمــاذا يغــدو  ــدَّ لمــا ال يُْش ــه، أي نعمــل ونَكُ وجــدت، نفعــل نحــن الشــيء ذات

ا الوقــوع فــي تلــك المصيــدة عينهــا؟  ســهاًل ِجــدًّ
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ــة  2� إذا كانــت ممارســات إنــكار الــذات واللطــف االجتماعــي وحفــظ الســبت مهمَّ
ــوم  ــة فــي ي ــذات األهمي ــّي، فهــل هــي ب ــْعَياء النَِّب ــوم الكفــارة فــي زمــن إَِش فــي ي
ــة  ــل هللا الحري ــوق يوبي ــن ب ــه يعل ــذي في ــال 8: 		(، ال ــر )داني ــن األخي ــارة الزم كف
النهائيــة عنــد المجــيء الثانــي للمســيح )	كورنثــوس 5	: 52؛ قــارن الوييــن 25: 9، 

ــك� 0	(؟ أوضــح جواب

	� اتــح مجــااًل لمناقشــة موضــوع حفــظ الســبت� مــاذا كان يقصــده إَِشــْعَياء، حســب 
ــع فــي الســبت عــن عمــل مســرتنا،  ــا أن نمتن ــه ينبغــي علين ــال إن ــا ق ــك، عندم رأي
ــل  ــا أن نفع ــف لن ــْعَياء 58: 		(� كي ــذة )إَِش ــبت ل ــو الس ــه ندع ــت ذات ــي الوق وف
ــر المضمــون الكامــل ألصحــاح 58 الــذي وردت فيــه هــذه اآليــة  األمريــن مًعــا؟ تذكَّ

عــن الســبت�

ــم  ــم وطرقه ــن أفكاره ــوا ع ــعبه أْن يتخل ــن ش ــْعيَاء ِم ــس إَِش رس: التم ــدَّ ــص ال ُملَخَّ
ويعــودوا للــرب ألن فكرتــه المثاليــة عــن ســعادتهم تعلــو كثيــرًا عــن فكرتهــم ُهــم. فــاهلل فــي 
رحمتــه يقــّدم الغفــران ومــن ثــم يلــح علــى َمــن نالــوا الغفــران أن يكونــوا رحمــاء بدورهــم، 
ــت  ــى قُِبل ــب مت ــر القل ــران هللا تغيّ ــة غف ــبت، ألن عطي ــارة والس ــوم الكف ــع روح ي ــيًا م تمش

بشــكل كامــل. 
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* 13-19 آذار )مارس(    الدرس الثاين عرش    

ُمشتهى األُمم

السبت بعد الظهر
ــْعَياء  ــْعَياء 60: 1، 2؛ إَِش ــْعَياء 59: 15-21؛ إَِش ــْعَياء 59؛ إَِش المراجــع األســبوعية: إَِش

ــْعَياء 61: 2. 61؛ إَِش

آية الحفظ: »َفَتِسيُر األَُمُم ِفي نُورِِك، َوالُْملُوُك ِفي ِضَياِء إِْشَراِقِك« )إَِشْعَياء 60: 	(�

ــا إلحــدى  ــرّه يمكــن أْن يؤهلن ــم فــي مدرســة المســيح. ال شــيء ســوى ِب »يجــب أن نتعل
بــركات عهــد النعمــة. لطالمــا أردنــا وحاولنــا الحصــول علــى هــذه البَــركات لكننــا لــم نحصــل 
عليهــا ألننــا عّززنــا فكــرة أننــا نســتطيع أْن نفعــل شــيئًا لنجعــل أنفســنا جديرين بها ومســتحقين 
ــا الحــّي. يجــب  ــن أن المســيح هــو مخلِّصن ــث نؤم ــًدا عــن أنفســنا، بحي ــم ننظــر بعي ــا. ل له
أال نعتقــد أن امتيازاتنــا واســتحقاقاتنا ســوف تخلّصنــا؛ فنعمــة المســيح هــي رجاؤنــا الوحيــد 
ــِم  ْ ــُل اإلِث ــُه، َورَُج يُر طَِريَق ــرِّ ــرُِك الشِّ ــرَّّب هــذا الوعــد، ›لِيَتْ ــّدم ال ــه ق ــن خــالل نَِبيِّ للخــالص. ِم
أَفـْـَكارَُه، َولْيَتـُـْب إِلـَـى الــرَّّب فَيَرَْحَمــُه، َوإِلـَـى إِلِهَنــا ألَنَّــُه يُْكِثــُر الُْغْفــرَاَن‹ )إَِشــْعيَاء 55: 7(. يجــب 
أْن نؤمــن بالوعــد الصريــح، وأال نقبــل بالشــعور بديــاًل عــن اإليمــان. عندمــا نثــق في هللا بشــكل 
كامــل، عندمــا نعتمــد علــى اســتحقاقات المســيح كمخلِّــص يغفــر الذنــوب، ســوف نتلقــى كل 

ة، اإليمــان واألعمــال، صفحــة 36(.  ــوَّ المســاعدة التــي نرغــب فيهــا ونتــوق إليهــا« )روح النُّبُ
هــذا األســبوع ســنتمكن مــن رؤيــة المزيــد مــن هــذه الحقائــق العظيمــة كمــا تتضــح مــن 

كتابــات النَِّبــّي إَِشــْعيَاء.

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم، الموافق 20 آذار )مارس(.
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14 آذار )مارس(        األحد        

نتائج الَْخِطيَّة )إَِشْعَياء 59(
ــْم  ــَنا َولَ ــا أَنُْفَس َّلَْن ــْر، َذلل ــْم تَْنظُ ــا َولَ ــاَذا ُصْمَن ــى هللا: لَِم ــئلة عل ــض األس ــعب بع ــرح الش ط

تاُلَِحــْظ؟ )إَِشــْعيَاء 58: 3(.
ـح مـا جـاء فـي إَِشـْعيَاء 59: 1 إلـى سـؤال آخر: »لمـاذا طلبنـا أن يخلصنـا هللا بيده ولم  ويلمِّ
يفعـل؟ لمـاذا صرخنـا إليـه ولكنه لـم يسـمع؟« وأكّد جواب إَِشـْعيَاء النَِّبـّي أن هللا قـادر على أْن 

ْص وأْن يَْسـَمع )إَِشـْعيَاء 59: 1(. أمـا كونـه ال يفعـل هـذا أو ذاك فهـو أمر مختلـف تماًما.  يَُخلِـّ

اقرأ إَِشْعَياء 59: 2� ما هي الرسالة الواردة هنا وتجيب على السؤال إَِشْعَياء 59: 	؟

 

اختـار هللا أن »يتجاهـل« شـعبه، ليـس ألن تلك كانت رغبته، بـل ألنَّ »آثَاُمُكْم َصـارَْت فَاِصلًَة 
س  بَيَْنُكـْم َوبَيْـَن إِلِهُكـْم« )إَِشـْعيَاء 59: 2(. هنـا نجـد عبـارة مـن أوضـح عبـارات الِكتَـاب الُمَقـدَّ
بخصـوص نتائـج الَْخِطيَّـة علـى العالقـة بيـن هللا والبشـر. ويخصـص النَِّبّي إَِشـْعيَاء باقـي أصحاح 
ـع فـي هـذه النقطـة والتـي تتجلـى بوضـوح عبـر التاريـخ البشـري برمتـه أال وهي أنَّ  59 ليتوسَّ
الَْخِطيَّـة تسـتطيع أْن تدّمـر شـركتنا وأُلفتنـا وعالقتنـا مـع هللا، وبالتالـي تؤدي إلـى هالكنا األبدي 

– ليـس ألن الَْخِطيَّـة تبعـد هللا عّنـا، بـل ألنّهـا باألحـرى تبعدنا نحـن عن هللا. 

ن هنــا المبــدأ الــذي تــمَّ التعبيــر عنــه  اقــرأ تكويــن 	: 8� كيــف يُظهــر الِمثــال المــدوَّ
فــي الفقــرة الســابقة؟

 

ــة عمــل  ــة فــي أصلهــا هــي رفــض اإلنســان هلل والتحــّول عنــه. والحقيقــة أنَّ الَْخِطيَّ الَْخِطيَّ
يقتــات علــى ذاتــه فــي كونهــا ليســت مجــرد ابتعــاد عــن هللا وحســب، ولكــن نتيجــة عمــل 
االبتعــاد هــذا يجعــل الخاطــئ أن يبتعــد أكثــر فأكثــر عــن هللا. ليــس ألنَّ هللا ال يمــّد يــده إلــى 
س يُظهــر عبــر كافــة أجزائــه رغبــة هللا فــي الوصــول إلــى الخطــاة  ــاب الُمَقــدَّ الخاطــئ )فالِكتَ
ا أال  ــة تجعلنــا نرفــض عــرض هللا لنــا. ولهــذا كان مــن المهــم ِجــدًّ وتخليصهــم(، بــل ألن الَْخِطيَّ

ــة فــي حياتنــا أو نتســاهل معهــا.  نعــّزز الَْخِطيَّ

بأيّــة طُــرق اختبــرت ظاهــرة الَْخِطيَّــة وهــي تتســبب فــي انفصالــك عــن هللا؟ ومــا هــو 
الحــل الوحيــد، فــي حياتــك واختبــارك، لهــذه المعضلة؟ 
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15 آذار )مارس(        االثنني        

َمن الذي ُغِفر له؟ )إَِشْعَياء 59: 5	-	2(
ــاب  ــة. ومــن الجيــد أن الِكتَ يعــرض إَِشــْعيَاء 59 أمامنــا صــورة مفزعــة عــن معضلــة الَْخِطيَّ

س يقــّدم لنــا أيًضــا رجــاء الفــداء.  الُمَقــدَّ
ولكــي نبــدأ بالحديــث والمناقشــة نطــرح الســؤال التالــي: كــم ِمّنــا أخطــأ؟ يوّضــح الِكتـَـاب 
س بــكل جــالء أننــا جميًعــا أخطأنــا. وبهــذا فــال يمكــن أن يرتكــز الفــداء علــى خلونــا مــن  الُمَقــدَّ
ــا 31: 34(. ويؤيــد الرســول بولــس هــذه الحقيقــة  ــة. بــل باألحــرى علــى الغفــران )إِرِْميَ الَْخِطيَّ
إذا يقــول إن الجميــع أخطــأوا )روميــة 3: 9-20، 23(؛ وهكــذا فــال يمكــن أن يكــون هنــاك أي 
ــرار فقــط ألنهــم  ــم أنهــم أب ــّرروا يُحَك ــن تب ــة 3: 22(. والذي ــى هــذا األســاس )رومي ــز عل تميي

قبلــوا باإليمــان عطيــة بــّر هللا مــن خــالل ذبيحــة المســيح يســوع ربنــا ومخلّصنــا. 

ــا إيــاه هــذه اآليــات عــن الطريقــة التــي بهــا  اقــرأ روميــة 	: 	2-	2� مــا الــذي تخبرن
ــة؟  ــاه فــي الدينون ــا إيَّ ــَص؟ وأّي رجــاء ينبغــي أْن تمنحن نَْخلُ

 

كثيــرون يعتقــدون أن الموضــوع الرئيســي للدينونــة هــو: َمــن أخطــأ؟ ولكــن هــذا ليــس 
بالســؤال الــذي يُطــرح علــى اإلطــالق، ألن الجميــع أخطــأوا. والســؤال الواجــب طرحــه باألحــرى 
ــوَع«  ــاِن ِبيَُس ــَن اإِليَم ــَو ِم ــْن ُه ــرِّر َم ــا »يُبَ ــارٌّ عندم ــادٌل وب ــه؟ هللا ع ــر ل ــذي ُغف ــن ال ــو: َم ه
)روميــة 3: 26(. العامــل األساســي فــي الدينونــة هــو: َمــن الــذي نــال الغفــران ويســتمر فــي 

الحصــول عليــه ِمــن خــالل إيمانــه بالمســيح؟ 
ــا. فــإذا كان  ــا تخلّصن ــا، ولكــن ليــس بالمفهــوم أن أعمالن ــا ألعمالن ــدان وفًق ــا نُ صحيــح أنن
األمــر كذلــك فقــد بطـُـَل اإليمــان )رميــة 4: 14(. ولكــن األعمــال، ِعوًضــا عــن ذلــك، تُظهــر فيمــا 

إذا كُنَّــا حًقــا قــد نلنــا الخــالص )يعقــوب 2: 18(.

لماذا ال يمكن لأعمال أن تخلِّصنا اآلن أو في الدينونة؟ راجع رومية 2: 20، 	2�

 

يســتحيل علــى األعمــال الصالحــة أو حتــى إطاعــة النامــوس أن تُخلِّــص أي شــخص. فهــدف 
النامــوس فــي هــذا العالــم الشــرير ليــس الخــالص بــل باألحــرى أْن يُشــير إلــى الَْخِطيَّــة. وعوًضــا 
ــا  عــن ذلــك فــإنَّ »اإليمــان العامــل بالمحبــة« )غالطيــة 5: 6( هــو الــذي انســكب فــي قلوبن
وس )روميــة 5: 5(، ويــدل علــى أن َمــن نــال هــذا اإليمــان لــه إيمــان  بواســطة روح هللا الُقــدُّ

حــي بالمســيح )قــارن يعقــوب 2: 26(.
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ــار المســيحي  ــإّن اختب ــي ف ــر خارجــي عــن اإليمــان الخالصــي. وبالتال األعمــال هــي تعبي
الحقيقــي يعكــس اإليمــان فــي التــزام يومــي للمســيح يتجلــى فــي الطاعــة للنامــوس. وفــي 
الدينونــة يســتخدم هللا األعمــال كدليــل لخالئقــه الذيــن ال يمكنهــم أن يقــرأوا أفــكار اإليمــان 
كمــا يفعــل هــو. ولكــن بالنســبة لإلنســان المتجــّدد، فــإن األعمــال التــي تتبــع التجديــد، عندمــا 
يدعــم المســيح والــرُّوح الُْقــُدِس حيــاة المتجــّدد، هــي التــي تُحَســب فــي الدينونــة. إنَّ الحيــاة 

الخاطئــة التــي ســبقت التجــّدد قــد ُغِســلت بــدم حمــل هللا )راجــع روميــة 6(.

16 آذار )مارس(       الثالثاء        

التماٌس َعام )إَِشْعَياء 60: 	، 2( 

مــا هــو محــور الحديــث فــي إَِشــْعَياء 60: 	، 2؟ ومــا هــو المبــدأ الــذي تــراه عامــاًل هنــا 
س األخــرى؟ وأي رجــاء تقّدمــه لــك اآليتــان؟  كمــا فــي باقــي أجــزاء الِكَتــاب الُمَقــدَّ

 

ــر عنهــا فــي  نجــد فــي اآليتيــن الســابقتين صــورة عــن إنقــاذ هللا لشــعبه بعــد األَْســر ُمعبّ
الوصــف التصويــري عــن هللا الــذي يخلــق النــور مــن الظلمــة ويشــير إلــى األمــام إلــى اإلتمــام 

النهائــي للخــالص ِمــن خــالل المســيح. 

في نور َمْن تَِسيُر األمم والملوك؟ إَِشْعَياء 60: 	� 

 

ــْعيَاء 60: 1، 2(.  ــا إَِش ــع أيًض ــرد )راج ــث المف ــة المؤن ــو صيغ ــة ه ــي اآلي ــه ف ــار إلي الُمش
وال بــد أن صهيــون هــي المقصــودة هنــا والتــي أُشــير إليهــا بامــرأة، والتــي ذُكــرت أيًضــا فــي 
إَِشــْعيَاء 59: 20. إًذا ســكان األرض الذيــن تغطيهــم الظلمــة ســيأتون إلــى صهيــون وســيجذبهم 
مــة لصهيــون لتدخــل إلــى  ــْعيَاء 60: 2(. فالدعــوة مقدَّ نــور مجــد هللا الــذي أشــرق عليهــا )إَِش
النــور الــذي لهــا ِمــن الــرَّّب، وِمــن ثــم تشــّجع األمــم للدخــول إلــى ذلــك النــور عينــه. الحــظ 
أنَّ صهيــون هــي أورشــليم، ولكــن التركيــز رغــم ذلــك هــو باألكثــر علــى الشــعب وليــس علــى 

الموقــع الجغرافــي الحرفــي للمدينــة. 
ــع فــي الموضــوع الــذي جــاء الحديــث عنــه أواًل فــي  مــا تبقــى مــن ِســفر إَِشــْعيَاء 60 يتوسَّ
ــل  ــة بفع ــت البَرك ــي نال ــى أورشــليم الت ــون إل ــى. شــعوب األرض ينجذب ــة األول ــداد الثالث األع

حضــور هللا المجيــد فيهــا. 

ــع  ــذي قطعــه هللا م ــد ال ــد العه ــن وع ة وبي ــوَّ ــن هــذه النُُّب ــة بي ــا هــو وجــه المقارن م
ــا؟  ــام بينهم ــابه ت ــد تش ــن 2	: 2، 	� أال يوج ــم؟ تكوي إبراهي
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كان هلل هــدف شــامل عندمــا اختــار إبراهيــم ونســله: فــي إبراهيــم تتبــارك جميــع قبائــل 
األرض )تكويــن 12: 3؛ تكويــن 18: 18؛ تكويــن 22: 18(. وهكــذا فــإن عهــد هللا مــع إبراهيــم 
كان المقصــود منــه أن يكــون فــي النهايــة عهــًدا مــع كّل البشــر مــن خــالل إبراهيــم. فإبراهيــم 

ونســله هــم القنــوات التــي مــن خاللهــا يعلــن هللا ذاتــه للعالــم. 
ســعى إَِشــْعيَاء إلعــادة الشــعب إلــى مصيرهــم الشــامل القديــم. فهــم، بوصفهــم الممثليــن 
عــن اإللــه الحقيقــي، كانــوا مســؤولين ليــس عــن أنفســهم وحســب، بــل وعــن العالــم أجمــع. 
كان عليهــم الترحيــب بالغربــاء الذيــن يطلبــون الــرَّّب )قــارن إَِشــْعيَاء 56: 3-8(، ألن بيــت هللا 

بيــت الصــالة يدعــى لــكّل الشــعوب )إَِشــْعيَاء 56: 7(. 

كيــف تفهــم دور كنيســة المجيئييــن الســبتيين، فــي هــذا المضمــون، وكذلــك دورك 
الشــخصي فــي داخــل هــذه الكنيســة؟ 

17 آذار )مارس(        األربعاء        

َسَنُة الرَّّب الَمْقُبولَة )إَِشْعَياء 	6: 2(

ث في إَِشْعَياء 	6: 	؟  َمن هو المتحدِّ

 

 

 

ــذي  ــيَّا ال ــه الَمِس ــي أن ــذا يعن ــى هــذا الشــخص الممســوح فه ــا دام أن روح هللا كان عل م
كان ســيأتي باألخبــار الســارة للمظلوميــن والمضطهديــن، وليعِصــب منكســري القلــب ولينــادي 
ــن يكــون هــذا الشــخص؟  ــْعيَاء 61: 1(. فَم للمأســورين بالعتــق ويطلــق الســجناء أحــراًرا )إَِش

ــْعيَاء 42: 1-7 حيــث تجــد وصًفــا مماثــاًل لعبــد الــرَّّب.  قــارن إَِش
الحديـث فـي إَِشـْعيَاء 61: 2 هـو عـن َسـَنة الـرَّّب المقبولة. وهي َسـَنة خاصة يعلنها الَمِسـيَّا 
ـَنة المقبولـة الخاصـة في  الممسـوح كَملـك وُمنقـذ ِمـن نسـل داود. وهـو يعلـن عـن هـذه السَّ
وقـت إعالنـه عـن الحريّـة. قـارن الوييـن 25: 10، حيث أمر هللا شـعبه أن يعلنـوا الحريّة والعتق 
سـة: »تَُكـوُن لَُكـْم يُوِبيـاًل، َوتَرِْجُعـوَن كُلٌّ إِلَى ُملِْكـِه، َوتَُعـوُدوَن كُلٌّ  ـَنة الخمسـين المقدَّ فـي السَّ
إِلَـى َعِشـيرَتِِه.« وهـذا يعنـي أنَّ الذين اضطروا لبيع أرض أسـالفهم أو الذين باعوا أنفسـهم عبيًدا 
لكـي يحيـوا فـي األوقات الصعبة )الويين 24: 25-55( يسـتعيدون اآلن أرضهـم وحريّتهم. ونظرًا 
ألن َسـَنة اليوبيـل بـدأت بنفـخ األبواق في يـوم الكفارة )الوييـن 25: 9(، فقد سـبق وذكرنا هذه 

الفقـرة قبـاًل فـي عالقتها بما جـاء في إَِشـْعيَاء 58.
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بينمـا َسـَنة الـرَّّب المقبولـة، فـي إَِشـْعيَاء 61: 2 هـي َسـَنة يوبيـل بمعنـى مـا، فهـي ليسـت 
ـَنة يعلنهـا الَمِسـيَّا الَملـك عندمـا يعلـن عـن  مجـرد ممارسـة وردت فـي الوييـن 25. فهـذه السَّ
ذاتـه فـي خدمـة الشـفاء واالسـتعادة والتحريـر. وهذا إجـراء فيه بعض الّشـبه لمـا كان يقوم به 
بعـض ملـوك مـا بيـن النهريـن الذين عـزَّزوا اللطـف االجتماعي بتحريـر المديونين مـن ديونهم 
السـالفة. ولكـن خدمـة الَمِسـيَّا تتخطى فـي بُعدها المجال الذي يحّدده التشـريع الـالوي الوارد 
فـي الوييـن 25.  فهـو ال يعلـن عـن الحريّـة للمأسـورين وحسـب، بـل ويعِصـب أيًضا منكسـري 
القلـب ويعـزي النائحين ويسـتعيدهم إلى وضعهم السـابق )إَِشـْعيَاء 61: 1-11(. وباإلضافة إلى 

َسـَنة الـرَّّب المقبولـة، فهـو يعلـن أيًضا عن يـوم انتقـام هللا )إَِشـْعيَاء 61: 2(. 

ــة المســيح هــذه  ــف أنجــزت خدم ــا 	: 6	-	2� كي ــْعَياء؟ لوق ــوة إَِش ــى تمــت نب مت
ــيح،  ــت المس ــا لس ــم: أن ــؤال المه ــذا الس ــا ه ــك أيًض ــى نفس ــرح عل ــال؟ اط األعم
ــم� فمــا هــي األشــياء التــي يفعلهــا  بالطبــع، ولكــن علــيَّ أن أنــوب عنــه أمــام العالَ
ــي  ــاق قدرات ــي نط ــّي ف ــب عل ــْعَياء 	6: 	-	، ويتوجَّ ــا إَِش ــر عنه ــا يعبِّ ــيح كم المس
ــي  ــة الت ــرق العملي ــض الطّ ــي بع ــا ه ــا؟ وم ــا أيًض ــدودة، أن أفعله ــي المح وطاقات

ــات؟  ــذه الخدم ــاز ه ــا إنج ــتطيع به أس

18 آذار )مارس(        الخميس        

»يَْوم انِْتَقاٍم إِللَِهَنا« )إَِشْعَياء 	6: 2(

بيــن كل هــذه األخبــار الســارة أعلــن الَمِســيَّا كمــا جــاء فــي إَِشــْعَياء 	6، عــن انتقــام هللا� 
لمــاذا فعــل ذلــك؟ ومتــى تّمــت هــذه النُُّبوَّة؟ 

ــى  ــى وصــل إل ــع حت ــي الَمْجَم ــْعيَاء 61 ف ــن إَِش ــرأ م ــي الناصــرة ق ــا كان المســيح ف بينم
»َســَنٍة الــرَّّب الَمْقبُولَــة« )إَِشــْعيَاء 61: 2؛ لوقــا 4: 19(، ثــم توقَّــف وقــال »الْيَــْوم قَــْد تـَـمَّ هــَذا 
ــد المســيح عــن قصــد عــدم قــراءة باقــي  الَْمْكتُــوُب ِفــي َمَســاِمِعُكْم« )لوقــا 14: 21(. إًذا تعمَّ
ــارة  ــار الس ــة باألخب ــه المتعلّق ــا خدمت ــْعيَاء 61: 2(. فبينم ــا« )إَِش ــاٍم إِللَِهَن ــْوِم انِْتَق ــة: »َوِبيَ اآلي
والحريّــة والتعزيــة قــد بــدأت فــي تحريــر األســرى مــن طغيــان الشــيطان، فــإن يــوم االنتقــام 
ــام  ــأ المســيح أم ــا 21(، تنب ــارن مرقــس 13؛ لوق ــى 24 )ق ــي مت ــد حــان بعــد. وف ــم يكــن ق ل

ــأن الدينونــة اإللهيــة كانــت ســتأتي فــي المســتقبل. تالميــذه ب
مــا مــن شــك أن يــوم انتقــام إلهنــا الُمشــار إليــه فــي إَِشــْعيَاء 61، هــو ذاتــه »يَــْوم الــرَّّب، 
الْيَــْوِم الَْعِظيــِم َوالَْمُخــوِف« )يوئيــل 2: 31؛ مالخــي 4: 5(، الــذي ســيتم عندمــا يعــود المســيح 
ليحــّرر كوكــب األرض مــن الظلــم بإيقــاع الهزيمــة بأعدائــه وإطــالق بقيــة شــعبه المضطهديــن 
أحــراًرا )رؤيــا 19؛ قــارن دانيــال 2: 44، 45(. وهكــذا فمــع أن المســيح يعلــن عــن بدايــة »َســَنٍة 

الــرَّّب الَمْقبُولـَـة«، فــإن نهايتهــا تكــون عنــد مجيئــه ثانيــة. 
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كيــف توفــق بيــن فكــرة كــون هللا محبــة وبيــن إعــالن هللا عــن االنتقــام القــادم، هــل 
يســتحيل التآلــف بيــن الفكرتيــن؟ أم أنــك تفهــم االنتقــام علــى أنــه تعبيــر عــن هــذه 

المحبــة؟ إذا كان األمــر كذلــك، فكيــف؟ أوضــح جوابــك�

ــر الخــد اآلخــر )متــى 5: 39(، إال أنــه أوضــح فــي أماكــن  ــا أن ندي مــع أن المســيح أوصان
ــول  ــس الرس ــع أن بول ــى 8: 12(. وم ــا )مت ــيأخذان مجراهم ــاب س ــة والعق ــرى أن العدال أخ
ــيح  ــا إن المس ــال أيًض ــه ق ــالونيكي 5: 15(، إال أن ــّر )1تس ــّر ِبَش ــْن َش ــازي َع ــا أن ال نج يوصين
ــالونيكي 1: 8(.  ــون هللا )2تس ــن ال يعرف ــة بالذي ــينزل النقم ــماء س ــن الس ــتعلن م ــا يس عندم
ــة ورحمتــه التّامــة يســتطيع وحــده أن يجلــب  الفــرق هنــا هــو أن هللا فــي حكمتــه الكلّي
العدالــة والنقمــة بطريقــة عادلــة تماًمــا. تأتــي العدالــة اإلنســانية، االنتقــام البشــري، مصحوبــة 
ــة هللا  ــي عدال ــن تأت ــال، ل ــة الح ــانية. وبطبيع ــات اإلنس ــف وتناقض ــه ضع ــوب وأوج ــكل عي ب

مصحوبــًة بــأيٍّ ِمــن أوجــه القصــور هــذه.

ــب  ــى المذن ــزال النقمــة أواًل عل ــرى ضــرورة إن ــن ت ــن التاليي ــن الحدثي أي حــدث ِم
فيهمــا؟ 	� شــخص يســئ إلــى شــخص آخــر ال تحبــه� 2� شــخص يســئ إلــى شــخص 
ــن  ــا وبي ــة هللا لن ــن محب ــة بي ــم الرابط ــى فه ــذا عل ــاعدك ه ــف يس ــه� كي ــر تحب آخ

ــر�  ــذارات بالنقمــة، بشــكل أكب اإلن

19 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: اقـرأ لروح النبـوة، صفحـة 330- 332، فـي كتاب اآلبـاء واألنبياء،  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
وصفحـة 213-220، فـي كتاب مشـتهى األجيال. 

»وقــف يســوع أمــام الشــعب كمفّســر حــّي للنبــوات الخاصــة بــه. وفــي تفســيره لألقــوال 
التــي قرأهــا تكلـّـم عــن َمســيَّا كمــن يطلــق األســرى ويرســل المنســحقين فــي الحريـّـة ويشــفي 
المنكســري القلــوب ويعيــد البصــر للعميــان ويكشــف للعالم نــور الحــق. وإن طريقتــه المؤثّرة 
فــي الكـــالم ومعنــى كالمــه العجيــب هــزَّ مشــاعر أولئــك الســامعين بقــوة لــم يعهدوهــا ِمــن 
قَبــل. إنَّ اندفــاق القــوة اإللهيــة هــدم كل الحواجــز، وكموســى رأوا هللا غيــر المنظــور. وإذ كان 
الــرُّوح الُْقــُدِس يــرف علــى قلوبهــم اســتجابوا بحــرارة بكلمــة آميــن، وبالتســابيح للــرب.« )روح 

النُّبُــوَّة، مشــتهي األجيــال، صفحــة 218(.
ــى  ــه؟ لقــد قسَّ ــوم مجيئ ــن يحتمــل ي ــه. وَم ــوم حمــو غضب ــرَّّب قــادم – ي ــوم انتقــام ال »ي
ــذ  ــم تنف ــث ل ــه ســتنفذ حي وس، ولكــن ســهام غضب ــدُّ ــي وجــه روح هللا الُق ــم ف ــاس قلوبه الن
ــا ليتعامــل مــع الخطــاة. فهــل يحمــي الرَّاعــي المزيّــف،  ســهام التبكيــت. فــاهلل ســينهض قريبً
المذنــب فــي ذلــك اليــوم؟ وهــل يُعفــي َمــن ســار مــع الجمــوع فــي طريــق العصيــان؟ وهــل 
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يمكــن للشــهرة أو لألعــداد أن تبــّرر المذنــب؟ تلــك أســئلة ينبغــي أن يتأمــل فيهــا أولئــك الذيــن 
ة، اإليمــان واألعمــال، صفحــة 33(.  ــوَّ يتصفــون باإلهمــال والالمبــاالة« )روح النُّبُ

أسئلة للنقاش
ح أحـد القسـوس المجيئييـن مـرة بـأنَّ معضلته األولى فـي الخدمة هـي تفرّد  	� صـرَّ
أعضـاء الكنيسـة الذيـن ال يريـدون أن ينضـم إليهـم أحـد� فكيـف يمكن للمسـيحيين 
أن يحملـوا المحبـة والرجـاء واألخبـار السـارة المتعلقـة بملكوت المسـيح، إلى العالم 
أجمـع بحيث تسـنح الفرصـة لآخرين ألن يخلصـوا قبل حلول النهايـة )متى 	2: 		(، 
فـي حيـن أنهـم هـم أنفسـهم ال يريـدون قبـول النـاس الذيـن يتخلّـون عن كل شـيء 

ليحضـروا الكنيسـة معهم؟ 

ــتعادة  ــه واس ــن من ــة المتمردي ــم بإزال ــع الظال ــر هللا المجتم رس: يُطّه ــدَّ ــص ال ُملَخَّ
األقليــة الذيــن هجــروا خطاياهــم التــي فصلتهــم عنــه. بفضــل بَركــة حضــور هللا، ينجــذب النــاس 
مــن األمــم األخــرى إلــى هللا وإلــى شــعبه بحيــث يمكنهــم هــم أيًضــا أْن يســتمتعوا بزمــن هللا 

المقبــول الــذي يعلنــه ويقّدمــه الَمِســيَّا.
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* 20-26 آذار )مارس(    الدرس الثالث عرش    

إعادة َخلق األرض

السبت بعد الظهر
ــْعَياء 66: 19-21؛  ــْعَياء 66: 1-19؛ إَِش ــْعَياء 65: 17-25؛ إَِش المراجــع األســبوعية: إَِش

ــْعَياء 66: 24-22. ــْعَياء 66: 21؛ إَِش إَِش

ــُر  ــالَ تُْذكَ ــَدًة، َف ــا َجِدي ــَدًة َوأَْرًض ــَماَواٍت َجِدي ــٌق َس ــَذا َخالِ ــي هأَنَ ــظ: »ألَنِّ ــة الحف آي
ــْعَياء 65: 		(� ــال« )إَِش ــى بَ ــُر َعلَ ــى َوالَ تَْخطُ األُولَ

قــرأ متــى فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره كتابًــا عــن ِعلْــم الَفلــك فرفــض بعدهــا الذهــاب 
إلــى المدرســة. ففزعــت األم لتصــرّف ابنهــا هــذا وأخذتــه لطبيــب العائلــة الــذي ســأل الطفــل 

عــن ســبب عــدم رغبتــه فــي الذهــاب إلــى المدرســة فيمــا بعــد. 
فقــال الطفــل، »ألننــي، يــا دكتــور، قــرأت فــي كتــاب ِعلــم الَفلــك هذا أنَّ الشــمس ســتحترق 
فــي يــوم مــا وســتزول كافــة أشــكال الحيــاة ِمــن علــى األرض. وأنــا ال أرى أي ســبب ألْن أفعــل 

أي شــيء علــى اإلطــالق طالمــا أنَّ الشــمس ســتحرق كل شــيء فــي النهايــة.«
ــى األرض أو ال  ــا عل ــوت كّل م ــأنك أن يم ــن ش ــس ِم ــذا لي ــة، »ه ــه قائل ــه أم ــت ب فصاح

ــأنك.« ــن ش ــس ِم ــوت، لي يم
وبعـد أن عمـل الطبيـب علـى تهدئة األم ابتسـم في وجـه الطفل وقال، »ولكـن ال ينبغي أن 
تقلـق يـا عزيـزي ألنـه عندما يحيـن الوقت لحدوث هـذا تكون أنت قـد ُمتَّ منذ زمـن طويل.« 
هــذا بالطبــع جــزء مــن المعضلــة: أننــا فــي النهايــة ســنموت جميًعــا. ومــن الجيّــد أنــه ال 
يتحتــم علــى وجودنــا أن ينتهــي بالمــوت، بــل علــى العكــس تماًمــا إْذ قــد قُدمــت لنــا الحيــاة 

األبديــة فــي عالَــم جديــد. 

*نرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم الّسبت القادم، الموافق 27 آذار )مارس(.
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21 آذار )مارس(        األحد        

َسَماَوات َجِديَدًة َوأَْرًضا َجِديَدًة )إَِشْعَياء 65: 		-25(

اقرأ إَِشْعَياء 65: 		-25� أي نوع من االستعادة يَِعد بها الرَّّب هنا؟ 

 

 

وعــد هللا بخليقــة جديــدة إذ قــال، »ألَنِّــي هأَنـَـَذا َخالـِـٌق َســَماَواٍت َجِديــَدًة َوأَرًْضــا َجِديــَدًة، 
ــوَّة المذهلــة وَعــد  ــُر األُولَــى َوالَ تَْخطُــُر َعلَــى بَــال« )إَِشــْعيَاء 65: 17(. فــي هــذه النُّبُ فَــالَ تُْذكَ
هللا قائــاًل »ألَنِّــي هأَنَــَذا َخالـِـٌق أُورَُشــلِيَم بَْهَجــًة َوَشــْعبََها فَرًَحــا« )إَِشــْعيَاء 65: 18(. وفــي هــذه 
المدينــة لــن يوجــد بــكاء فيمــا بعــد )إَِشــْعيَاء 65: 19(. وســيعيش النــاس حيــاة أطــول بكثيــر 
مــن قــرن قبــل أن يموتــوا )إَِشــْعيَاء 65: 19(. وســيفرحون بعملهــم وبأوالدهــم الذيــن يدومــون 

لهــم )إَِشــْعيَاء 65 :21-23( وقبلمــا يعــودون يجيبهــم هللا )إَِشــْعيَاء 65: 24(. 

ــر عــن أْن تكــون صــورة الســتعادتنا  ــة، فلمــاذا تَُقصِّ مهمــا كانــت هــذه الصــورة جميل
ــر؟  ــا األخي ــة ورجائن النهائي

 

 

 

لنـا صـورة، إلـى هـذا الحـّد، عـن حيـاة هادئـة وطويلـة فـي أرض الموعـد. ولكـن رغـم أن 
النـاس يعيشـون فيهـا طويـاًل، إال أنهـم يموتون في النهايـة أيًضا. فأيـن التغير الجذري والشـامل 
للطبيعـة الـذي نتوقعـه عندما يخلق هللا »َسـَماَواٍت َجِديـَدًة َوأَرًْضا َجِديَدًة«؟ اآليـة التالية تخبرنا 
رَاُب طََعاُمَها.  ا الَْحيَُّة فَالتُـّ ئْـُب َوالَْحَمـُل يَْرَعيَاِن َمًعا، َواألََسـُد يَـأْكُُل التِّبَْن كَالْبََقـِر. أَمَّ باإلجابـة: »الذِّ

الَ يُـْؤُذوَن َوالَ يُْهلُِكـوَن ِفـي كُلِّ َجبَِل قُْدِسـي، قَـاَل الرَّّب« )إَِشـْعيَاء 65: 25(.
ــي  ــزة ه ــب معج ــاب يتطل ــأكل األعش ــات ت ــى حيوان ــة إل ــات المفترس ــّول الحيوان إّن تح
إعــادة الَخلــق. فــي هــذه الخليقــة الجديــدة تعــود األرض إلــى حالتهــا المثاليــة األولــى قبــل 

ــي تســببت فــي المــوت.  ــة الت دخــول الَْخِطيَّ
ــة أو  ــَدة كعملي ــَماَواٍت َجِدي ــَدة وَس ــه ألرٍض َجِدي ــْعيَاء 65 َخلْق ــي إَِش ــا ف ــرض هللا أمامن يع
سلســلة مــن الخطــوات تبــدأ بإعــادة َخلــق أورشــليم. قــارن إَِشــْعيَاء 11 حيــث يجلــب الَمِســيَّا 
س الــذي يشــمل العالــم  العــدل )إَِشــْعيَاء 11: 1-5(. ومــن ثــم يعــّم الســالم فــي جبــل هللا الُمَقــدَّ
ــْعيَاء 65:  ــي إَِش ــواردة ف ــك ال ــع تل ــابهة م ــْعيَاء 11 متش ــي إَِش ــتخدمة ف ــورة المس ــه. فالص كلّ

	0	



ــْعيَاء 11: 6، 7(. ومــع أن  ــا« )إَِش ــأْكُُل تِبًْن ــِر يَ ــُد كَالْبََق ئْــُب َمــَع الَْخــُروِف ... َواألََس » فَيَْســُكُن الذِّ
س« يبــدأ بجبــل صهيــون فــي أورشــليم، إال أنــه كان مجــرد رمــز مســبق لمــا  »جبــل هللا الُمَقــدَّ

وعــد هللا أنــه يفعلــه فــي النهايــة فــي العالَــم الجديــد مــع شــعبه المفتــدى.

ــى 00	 ســنة، عاشــوا  ــوض أْن يعيشــوا 60 أو 0	 أو 90 أو حت ــاس ِع ــرض أن الن لنفت
مليــون ســنة أو أكثــر� لمــاذا تظــّل المعضلــة األساســية للبشــرية بــدون حــّل؟ ولمــاذا 

كانــت الحيــاة األبديــة هــي الحــّل الوحيــد الحتياجاتنــا البشــرية الدفينــة؟ 

22 آذار )مارس(        االثنني        

الجاذب اإللهي )إَِشْعَياء 66: 	-9	(
اقرأ إَِشْعَياء 66: 	-99� وإذ تضع في الحسبان الزمن الذي كتب فيه إَِشْعَياء النَِّبّي، 

ما هي الرسالة األساسية التي يقّدمها هنا؟ 

 

ــه:  ــْعيَاء بكامل ــفر إَِش ــل ِس ــذي يتخلّ ــر ال ــاس والتحذي ــّي االلتم ــالل النَِّب ــن خ ــرَّر هللا، ِم ك
ــْعيَاء 66: 2، 5(. وهــو  ــن يرتعــدون مــن كالمــه )إَِش ــن الذي هللا ســيخلّص ويســتعيد المتواضعي
ســيعّزيهم أيًضــا )إَِشــْعيَاء 66: 13(، كمــا ورد فــي إَِشــْعيَاء 40: 1. ولكّنــه ســيهلك الذيــن يتمردون 
عليــه بَمــن فيهــم المرائيــن المتمّســكين بالطقــوس والذيــن يرفــض هللا ذبائحهــم )إَِشــْعيَاء 66: 
3، 4؛ قــارن إَِشــْعيَاء 1: 10-15(، كمــا ســيهلك أيًضــا الذيــن يكرهــون ويرفضــون شــعبه األميــن 
ــرب  ــي هــي مكرهــة لل ــة الت ــن يمارســون الطقــوس الوثني ــم الذي ــن فيه ــْعيَاء 66: 5(، بَم )إَِش

ــال 8: 12-7(.  ــْعيَاء 66: 17(، كتلــك التــي مورســت فــي الهيــكل فــي أورشــليم )َحزَِقيَّ )إَِش

راجــع مــا جــاء فــي إَِشــْعَياء 66: 	� مــا الــذي تخبرنــا بــه هــذه اآليــة؟ ومــا هــي المبــادئ 
الروحيــة المعلنــة فيهــا؟ وكيــف يمكــن التعبيــر عــن الفكــرة ذاتهــا، ولكــن فــي مضمــون 

المســيحية المعاصــرة والعبــادة الراهنة؟ 

 

 

كيف يُشبَّه عمل هللا بالمغناطيس الذي يجذب األمم إليه؟ إَِشْعَياء 66: 8	، 9	�
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بعد أن يدّمر هللا أعداءه )إَِشـْعيَاء 66: 14-16(، يعلن مجده بحيث يصير بمثابة المغناطيس 
الـذي يجـذب الناس إلى أورشـليم )قـارن إَِشـْعيَاء 2: 2-4(. فهو يضع عالمة بينهـم. هذه العالمة 
د هنـا بالضبـط إال أنهـا علـى ما يبدو تُشـير إلى العالمة التـي ذَكَرها إَِشـْعيَاء للمرة  وإْن لـم تُحـدَّ
األخيـرة فـي إَِشـْعيَاء 55: 12، 13. فاهلل سـيبهج شـعبه ويسـتعيد أرضهم، عندمـا يعلن هللا مجده 
مـن خـالل اسـتعادة شـعبه بعـد التدمير، فهـذه عالمة على اسـتعادة رضـاه عليهم، تماًمـا مثلما 

ُمنـح نـوح عالمة قوس القـزح بعد الطوفان )تكويـن 9: 17-13(.

اقـرأ إَِشـْعَياء 66: 5� مـا معنـى أن ترتعد مـن كالم هللا؟ ولماذا يريدنـا هللا أن نرتعد ِمن 
كلمتـه؟ وإذا كنـت ال ترتعـد ِمـن كلمته فعلى ماذا يـدل ذلك بالنسـبة لحالة قلبك؟ 

23 آذار )مارس(        الثالثاء        

الُمرسلون وقادة العبادة )إَِشْعَياء 66: 9	-	2(

ما معنى أّن الّناجين يحضرون الناس ِمن األمم تقدمة للرب؟ )إَِشْعَياء 66: 9	-	2(� 

 

يرســل هللا الناجيــن ِمــن هالكــه، إلــى كافــة أطــراف األرض، إلــى أنــاس ال يعرفــون عــن هللا، 
»فَيُْخِبــُروَن ِبَمْجــِدي بَيْــَن األَُمــِم« )إَِشــْعيَاء 66: 19(. وتلــك مــن أوضــح عبــارات العهــد القديــم 
ــة  ــة العبري ــى األم ــون إل ــاس ال ينجذب ــر، فالن ــى آخ ــلين. وبمعن ــل المرس ــوع عم ــن موض ع
ــعب العبــري ســيذهبون إلــى األمــم األخــرى ليعلِّموهــم عــن  وحســب، بــل إّن البعــض ِمــن الشَّ
اإللــه الحقيقــي – وهــو نمــوذج واضــح فــي العهــد الجديــد. ومــع أنــه كان يوجــد بعــض العمــل 
المرســلي اليهــودي فــي ذلــك الوقــت بيــن عودتهــم مــن األســر وبيــن ظهــور المســيح علــى 
األرض فــي الجســد )متــى 23: 15(، إال أن المســيحيين األوائــل نشــروا البشــارة بســرعة وعلــى 

نطــاق واســع )كولوســي 1: 23(.
ــك كان  ــكل، فكذل ــرب فــي الهي ــن الحنطــة لل ــا تقدمــات ِم وكمــا أحضــر شــعب هللا قديًم
ــرب. ولكــن تقدمتهــم هــي، »كل أخوتكــم مــن كل األمــم«  المرســلون ســيحضرون تقدمــة لل
)إَِشــْعيَاء 66: 20(. وكمــا كانــت الحنطــة تقدمــة للــرب وليســت ذبائــح، فكذلــك المتجــددون 
ــرة  ــبة لفك ــة 12: 1(. وبالنس ــة )رومي ــح حيَّ ــون لــه كذبائ م ــرب، يُقدَّ ــم لل ــن يحضرونه الذي
ــذي  ــن ال ــرب، راجــع مــا حــدث فــي وقــت ســابق لالويي ــاس كذبيحــة لل ــم الن ــة تقدي إمكاني
تكرّســوا لخدمــة الــرَّّب، »َويُــرَدُِّد َهــاُروُن الالَِّويِّيــَن تَرِْديــًدا أََمــاَم الــرَّّب ِمــْن ِعْنــِد بَِنــي إِْســرَائِيَل 

ــفر العــدد 8: 11(. ــرَّّب« )ِس ــَة ال ــوا ِخْدَم ــوَن لِيَْخِدُم فَيَُكونُ
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ما مغزى وأهمية وعد هللا بأخذ بعًضا منهم ككهنة والويين؟ )إَِشْعَياء 66: 	2(؟

 

»َوأَتَِّخـُذ أَيْضـاً ِمْنُهـْم كََهَنـًة َوالَِويِّيـَن« )إَِشـْعيَاء 66: 21(. وكلمـة »ِمْنُهْم« هنا تُشـير إلى »كُلَّ 
إِْخَوتُِكـْم ِمـْن كُلِّ األَُمـِم« الـواردة في العدد السـابق. وهـؤالء أمميون، الذين سـيتخذ الرَّّب منهم 
بعـض األشـخاص ليقـودوا فـي العبـادة إلى جانـب الكهنـة والالويين. وهـذا في حد ذاتـه تغيير 
جـذري. فـاهلل لـم يفـّوض في الّسـابق سـوى نسـل هـرون ليخدمـوا ككهنـة، ومع بعـض األعضاء 
اآلخريـن مـن سـبط الوي وحدهـم ليسـاعدوهم فـي عملهم. ومـا كان يمكـن أبـًدا لألمميين أن 
يصيـروا من نسـل هرون أو الوي بالشـكل الحرفي، ولكن هللا كان سـيفّوض بعًضـا منهم ليخدموا 

فـي هـذا المجـال الـذي كان قبـاًل ممنوًعا على معظـم اليهود. 

اقــرأ 	بطــرس 2: 9، 0	 لَمــن كتــب بطــرس الرســول هــذه الكلمــات؟ ومــاذا تعنــي 
كلماتــه؟ ومــا هــي الرســالة المتضّمنــة هنــا لــكل فــرد منَّــا بوصفنــا أعضــاء فــي »أّمــة 
ســة«؟ وهــل مــا نفعلــه اليــوم هــو أفضــل بــأي شــكل مــن األشــكال ممــا فعلــه  ُمقدَّ

شــعب هللا قديًمــا )خــروج 9	: 6(� 

24 آذار )مارس(        األربعاء        

ُمْجَتَمُع اإليمان )إَِشْعَياء 66: 	2(
ــم  ــر منه ــد اختي ســة )خــروج 19: 6(. وق ــة ُمقدَّ ــا وأُمَّ ــا ملكيًّ ــا كهنوتً كان شــعب هللا قديًم
ــادة. ولكــن كان بعًضــا مــن  بعــض الكهنــة الخصوصييــن وافــرزوا ليمثّلوهــم كقــادة فــي العب

ــْعيَاء 66: 21(.  ــا )إَِش ــادة أيًض ــي العب ــادة ف ــي المســتقبل ق األمــم ســيصيرون ف

كيــف يؤثّــر ذلــك التغييــر علــى مجتمــع المؤمنيــن المتجّدديــن؟ راجــع متــى 28: 9	؛ 
ــاوس 	: 6	� ــة 	: 28؛ كولوســي 	: 		؛ 	تيموث أعمــال 26: 20؛ غالطي

 

ــط  ــوا فق ــم يكون ــن ل ــإنَّ األمميي ــرّه هللا ف ــذي يق ــد ال ــامل الجدي ــام الش ــبة للنظ وبالنس
ــع  ــي مجتم ــاواة ف ــدم المس ــى ق ــركاء عل ــا ش ــون أيًض ــل يكون ــعب هللا، ب ــى ش ــوا إل لينضم
ــا. ولهــذا فــإنَّ العالمــة الفارقــة بيــن اليهــود  المؤمنيــن المشــترك الــذي ســيكون كهنوتـًـا ملوكيًّ

ــة.  ــة العمليَّ ــن الناحي ــة م ــة القيم ــتصبح عديم ــن س واألمميي
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متى تمت نبوة إَِشْعَياء هذه؟ 

 

ــيٌّ ... أَنَُّكــْم َجِميعــاً َواِحــٌد ِفــي  ــَس يَُهــوِديٌّ َوالَ يُونَانِ أعلــن بولــس رســول األمــم قائــاًل، »لَيْ
ــٌة«  َ ــِد َورَث ــَب الَْمْوِع ــَم، َوَحَس ــُل إِبْرَاِهي ــْم إِذاً نَْس ــيِح فَأَنْتُ ــْم لِلَْمِس ــِإْن كُْنتُ ــوَع. فَ ــيِح يَُس الَْمِس

)غالطيــة 3: 28، 29(.
كوننــا ورثــة الموعــد وبالتالــي كهنوتـًـا ملوكيًّــا ممّجــًدا، ال يعنــي أن هــذا حكــم شــرعي لنــا 
ــة  ــل باألحــرى هــو بمثاب ــارة، ب ــزة والمخت ــة المميّ ــن النخب ــا ِم ــد بأنفســنا بوصفن ــا نعت يجعلن
التفويــض لالنضمــام إلــى شــعب هللا لكــي نخبــر بفضائــل ذاك الــذي دعانــا مــن الظلمــة إلــى 

ــْعيَاء 66: 19(. نــوره العجيــب« )1بطــرس 2: 9؛ قــارن إَِش
إنَّ ترقيــة األممييــن ورفعهــم إلــى الســمو لــم يعــط الحــق لليهــود ليتذمــروا بــأن هللا لــم 
يكــن عــاداًل فــي منــح األممييــن ذات االمتيــاز والشــرف اللذيــن كانــا لهــم كيهــود. كمــا أنــه لــم 
يمنــح األممييــن الحــق فــي معاملــة إخوتهــم اليهــود بــازدراء مثلمــا لــم يكــن ِمــن حــق الفعلــة 
الذيــن اســتأجرهم صاحــب الكــرم أخيــرًا عندمــا كادت الشــمس أن تغيــب وينتهــي اليــوم، ألن 
يحتقــروا أولئــك الذيــن اســتأجرهم قبلهــم )قــارن متــى 20: 1-16(. لقــد اســتؤمن اليهــود أَوَّاًل 
»َعلـَـى أَقـْـَواِل هللِا« )روميــة 3: 2( بوصفهــم قنــوات فــي يــد هللا لتخليــص اآلخريــن. وقــد كتــب 
الرســول بولــس لألممييــن يقــول فــي هــذا الصــدد: »فـَـِإْن كَاَن قـَـْد قُِطــَع بَْعــُض األَْغَصــاِن َوأَنـْـَت 
ــى  ــْر َعلَ ــالَ تَْفتَِخ ــِة َوَدَســِمَها؛ فَ يْتُونَ ــِل الزَّ ــرَْت َشــِريكاً ِفــي أَْص ــا فَِص ْمــَت ِفيَه ــٌة طُعِّ يَّ ــٌة بَرِّ َزيْتُونَ

األَْغَصــاِن« )روميــة 11: 17، 18(.

باإلشارة إلى الصليب، وإلى التفويض اإلنجيلي، لماذا كان أي نوع من التفاخر الروحي 
أو الِعرقي أو حتى السياسي، مكروًها في نظر هللا؟ تأمل في حياتك� هل تعزز الشعور 

بأي نوع من التفّوق أو التشامخ الروحي أو الِعرقي؟ إذا كان كذلك فُتْب!

25 آذار )مارس(        الخميس        

»هكََذا يَْثُبُت نَْسلُكُْم َواْسُمكُْم« )إَِشْعَياء 66: 22-	2(

اقرأ إَِشْعَياء 66: 22� ما الذي تخبرنا به اآلية هنا؟ وأي رجاء نجده فيها؟

 

مــن أجمــل الوعــود التــي كتــب عنهــا إَِشــْعيَاء النَِّبــّي هــو ذاك الموجــود فــي إَِشــْعيَاء 66: 
22. اقــرأ هــذه اآليــة بحــرص بالــغ. فاســمنا ونســلنا ســيبقيان ويثبتــان إلــى األبــد فــي الســماء 
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ــالع مــن  ــم أو اقت ــع أو محــو أو تطعي ــاك مــن قَط ــال يعــود هن ــدة. ف ــدة واألرض الجدي الجدي
الجــذور. لنــا فــي هــذه اآليــة الوعــد بالحيــاة األبديــة فــي عالــم جديــد بــال خطيــة وال مــوت وال 
عــذاب وال ألــم. فخلــق ســماء جديــدة وأرض جديــدة هــو اإلتمــام النهائــي إليماننــا المســيحي 

والــذروة األخيــرة لمــا أنجــزه المســيح مــن أجلنــا علــى الصليــب. 

ــدة  ــره للســموات الجدي ــي تصوي ــا ف ــْعَياء عــن الهــالل والســبت مًع لمــاذا تحــّدث إَِش
واألرض الجديــدة؟ إَِشــْعَياء 66: 	2� 

 

عبــة إال أننــا نــورد هنــا فكــرة  مــع أنــه توجــد أفــكار عديــدة تــدور حــول هــذه اآليــة الصَّ
واحــدة منهــا: لقــد خلــق هللا الســبت قبــل وجــود نظــام الذبائــح )تكويــن 2: 2، 3(. وهكــذا 
فمــع أن النظــام الطقســي أكــرم الســبوت األســبوعية، إال أنهــا لــم تعتمــد علــى هــذا النظــام. 
ــر فتــرة االســتعادة وحتــى األرض الجديــدة. وال يوجــد أي  وبهــذا فهــي تســتمر بــال توقــف عبْ
س علــى أنَّ يــوم ظهــور القمــر الجديــد كان يــوم عبادة شــرعي بمعزل  دليــل فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
عــن نظــام الذبائــح. ولكــن ربمــا أيــام ظهــور الهــالل الجديــد تكــون أيــام عبــادة )ولكــن ليــس 
ــدة،  ــام راحــة مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للســبت األســبوعي( فــي األرض الجدي بالضــرورة أي

وربمــا يكــون هــذا فــي عالقتــه بالــدورة الشــهرية المتعلقــة بشــجرة الحيــاة )رؤيــا 22: 2(. 
مهما كان المعنى المحدد لما ورد في إَِشْعيَاء 66: 23 فإن النقطة المهمة على ما 

يبدو هي أن شعب هللا سيتبَّعدون له َعبْر األبدية بطولها. 

ــم  ــن وه ــن المفديي ــلبية ع ــورة الس ــذه الص ــه به ــْعَياء حديث ــّي إَِش ــى النَِّب ــاذا أنه لم
يتطلعــون إلــى جثــث النــاس الذيــن عصــوا هللا فأهلكهــم؟ )إَِشــْعَياء 66: 	2(� 

 

ــع النَِّبــّي إَِشــْعيَاء فــي التشــديد علــى التبايــن الواضــح بيــن األمنــاء الذيــن نجــوا وبقــوا  توسَّ
بعــد الهــالك والتدميــر البابلــي، وبيــن الُعصــاة الذيــن ســيهلكون. وهــذا فــي حــد ذاتــه هــو 
ــذاب  ــس بالع ــك لي ــن ذل ــه. ولك ــي زمان ــوا ف ــن عاش ــاس الذي ــري للن ــذار التصوي ــة اإلن بمثاب
ــز  ــل أن تنج ــا قب ــن إخماده ــن يمك ــي ل ــار الت ــتهلكهم الن ــيموتون إذ س ــاة س ــدي. فالعص األب

عملهــا، بحيــث يمكــن بعــد ذلــك البــدء فــي إعــادة َخلــق أورشــليم. 
ويشــير إنــذار إَِشــْعيَاء هــذا إلــى األمــام، إلــى اإلتمــام النهائــي لمــا جــاء فــي ِســفر الرؤيــا 
ــك تكــون  ــا 20(، وبعــد ذل ــار )رؤي ــرة الن حــول هــالك الخطــاة والشــيطان والمــوت فــي بحي
ســة. وال يكــون بــكاء أو وجــع  هنــاك َســَماء َجِديــَدة َوأَرْض َجِديــَدة، أورشــليم الجديــدة الُمقدَّ
ــْعيَاء 65: 17-19(، كيــان  فيمــا بعــد ألن األمــور األولــى قــد مضــت )رؤيــا 21: 1-4(؛ قــارن إَِش

جديــد تتوفــر فيــه الحيــاة األبديــة لكافــة الذيــن اُفتــدوا مــن األرض.
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26 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: حـــول التطهيـــر األخيـــر لـــألرض مـــن الَْخِطيَّـــة اقـــرأ مـــن  لَِمِزيـــد ِمـــْن الـــدَّ
كتـــاب الصـــراع العظيـــم صفحـــة 732-715.

»وإذ تمــر ســنو األبديــة فســتأتي بإعالنــات أغنــى وأمجــد عــن هللا والمســيح. وكمــا تتجــّدد 
المعرفــة فكذلــك ســتتجّدد المحبــة والوقــار والســعادة وتزيــد أَيًْضــا. وكلمــا عــرف النــاس أشــياء 
ــال  ــداء واألعم ــى الف ــم غن ــوع أََمامه ــف يس ــه. وإذ يكش ــم بصفات ــن هللا زاد إعجابه ــر ع أكث
العظيمــة المدهشــة فــي الصــراع الهائــل مــع الشــيطان فــإن قلــوب المفتديــن تختلــج بتعبّــد 
حــار عميــق، وبفــرح مذهــل للعقــل يضربــون علــى قيثاراتهــم الذهبيــة فتتحــد ربــوات ربــوات 

وألــوف ألــوف مــن األصــوات فــي إنشــاد أغنيــة الحمــد العظيمــة.
ــا  ــِر، كُلُّ َم ــى الْبَْح ــا َعلَ ــَت األَرْض، َوَم ــى األَرْض َوتَْح ــَماِء َوَعلَ ــي السَّ ــا ِف ــٍة ِممَّ » ›وَكُلُّ َخلِيَق
ــلْطَاُن  ــُة َوالَْكرَاَمــُة َوالَْمْجــُد َوالسُّ ِفيَهــا، َســِمْعتَُها قَائِلَــًة: لِلَْجالِــِس َعلَــى الَْعــرِْش َولِلَْخــُروِف الْبَرَكَ

إلــى األبديــن.‹ )رؤيــا 5: 13(.
»لقــد انتهــى الّصــراع العظيــم. ومــا عــاد للخطيئــة أو للخطــاة وجــود. وقــد صــارت 
المســكونة كلهــا طاهــرة. وفــي عاطفــة واحــدة ِمــن الوفــاق والفــرح يشــترك كل الخالئــق. وَمــن 
ذاك الــذي قــد َخلــق الجميــع تفيــض الحيــاة والنــور والبهجــة فــي كل األقاليــم فــي الفضــاء 
ــا  ــاد، بجماله ــى جم ــن حــي إل ــى أعظــم كوكــب، ِم ــر ذرة إل ــه. فمــن أصغ ــذي ال حــدود ل ال
ــم،  ــراع العظي ة، الص ــوَّ ــة« )روح النُّبُ ــة: هللا محب ــدة قائل ــهادة واح ــهد ش ــا تش ــا – كلّه وكماله

ــة 732(.  صفح

أسئلة للنقاش

ـــدة، أساســـي  ـــدة وأرض جدي ـــة فـــي ســـماء جدي ـــاة األبدي 	� لمـــاذا كان الوعـــد بالحي
ـــدون  ـــا ب ـــون إليمانن ـــة تك ـــيحي؟ وأي منفع ـــا المس ـــبة إليمانن ـــدار بالنس ـــذا المق به

ـــد؟  ـــذا الوع ه

ـــا الموجـــود  ـــرة ذاته ـــات الفك ـــف تعكـــس هـــذه اآلي ـــرأ 2بطـــرس 	: 0	-		� كي 2� اق
ـــْعَياء 66؟  ـــي إَِش ف

ا. فــاهلل لــن  م لنــا النَِّبــّي إَِشــْعيَاء صــورة ذات مجــال واســع جــدًّ رس: يقــدِّ ــص الــدَّ ُملَخَّ
ــع حــدوده بحيــث يشــمل كافــة  ــر مجتمــع المؤمنيــن ويســتعيده وحســب، بــل وسيوسِّ يُطهِّ
ــى إعــادة َخلــق كوكــب األرض  ــة ســتؤدي إعــادة َخلــق هــذا المجتمــع إل األمــم. وفــي النهاي

برّمتــه، حيــث يشــّكل حضــور هللا العــزاء النهائــي لشــعبه. 

	0	



الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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